
  تم تصدیر ھذا الكتاب آلیا بواسطة المكتبة الشاملة 

المختار من صحیح األحادیث : الكتاب 
  واآلثار

محمد بن یحیى بن حسین الحوثي : المؤلف 
حفظھ اهللا تعالى

  المختار من صحیح األحادیث واآلثار
  من كتب األئمة األطھار ومحبیھم األبرار

  للسید العالمة
  وثيمحمد بن یحیى بن حسین الح

  حفظھ اهللا تعالى
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  }مقدمة المركز{
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رّب العالمین، والصالة والسالم على سّیدنا 
محمد وعلى أھل بیتھ الطیبین الطاھرین، الذین أذھب 

  :وبعد -اهللا عنھم الرجس وطّھرھم تطھیرًا 
للدراسات اإلسالمیة أن یقدم ) ع(یسّر مركز أھل البیت

تألیف ) الصحیح المختار( ك أخي المؤمن الكریم كتاب ل
السید العالمة محمد بن یحیى الحوثي حفظھ اهللا تعالى، 



وذلك ضمن الدفعة الثالثة الصادرة عن المركز عام 
  .م2002ھـ، 1423

َصلَّى اهللا - وخالل ذلك نجدد العھد هللا تعالى ولرسولھ 
 -لوات اهللا علیھم ص-وألئمة أھل البیت  -َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

بمواصلة ما بدأناه، والسیر قدمًا في نشر عقائد أھل 
ومذھبھم من خالل نشر تراثھم الفكري، وما ) ع(البیت

خّلفوه من علوم جلیلة أسھمت وُتْسھم في صالح 
المجتمعات ، والوصول بھا إلى السعادة األبدّیة ، دون 
 أن نحاول صیاغة عقائدھم حسب ما یروق لنا، ونجعلھا
َسِلَسة ِبَسالَسِة َعْصرنا، بل نقّدمھا كما قّدمھا أئمة اآلل، 
قفد كفْونا المؤونة في ذلك، وما بقي إال أن نغترف من 

مائھم الزالل، واھتمامنا بذلك لما سبق وذكرناه من 
ِإنََّما ُیِریُد اللَُّھ ِلُیْذِھَب َعْنُكُم الرِّْجَس { : أمثال قولھ تعالى

وقولھ ] 33:األحزاب[}َطھَِّرُكْم َتْطِھیًراَأْھَل اْلَبْیِت َوُی
ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر { " tc: تعالى

ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم 
إنما َوِلیُُّكُم اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوالَِّذیَن َءاَمُنوا {f q\" }المفلحون 

} َكاَة َوُھْم َراِكُعوَنالَِّذیَن ُیِقیُموَن الصََّلاَة َوُیْؤُتوَن الزَّ
ُقْل َلا َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجًرا ِإلَّا { : ، وقولھ تعالى]55:المائدة[

  ].23:الشورى[} اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَبى
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 -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم- وأمثال قول رسول اهللا 
ي إني تارك فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا من بعد:((

أبدًا كتاب الّلھ وعترتي أھل بیتي ، إن اللطیف الخبیر 
، وقولھ ))نبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا علّي الحوض

أھل بیتي فیكم كسفینة :((-َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم-
، ))نوح، من ركبھا نجا ومن تخّلف عنھا غرق وھوى

أھل بیتي أمان :(( -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم-وقولھ 
، )) ألھل األرض كما أن النجوم أمان ألھل السماء

من سّره أن یحیا : ((  -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم-وقولھ 
حیاتي؛ ویموت مماتي؛ ویسكن جنة عدن التي وعدني 

ربي؛ فلیتوّل علیًا وذریتھ من بعدي؛ ولیتوّل ولّیھ؛ 
وا من طینتي ؛ ولیقتِد بأھل بیتي؛ فإنھم عترتي ؛ ُخلق

َصلَّى اهللا -وقد بّین  - الخبر.....)) وُرزقوا فھمي وعلمي
أنھم علي؛وفاطمة؛والحسن والحسین -َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم 

َصلَّى اهللا َعَلْیِھ -عندما جلَّلھم  -َعَلْیھم السَّالم  -وذرّیتھما 
الّلھم ھؤالء أھل بیتي فأذھب : ((بكساٍء وقال-وآلھ َوَسلَّم

  )).رجس وطھرھم تطھیرًاعنھم ال
وغیرھا من النصوص الواضحة الجلّیة الدالة على أنھم 

  .عروة اهللا الوثقى، وحبلھ المتین األقوى
* * * * * * * * * * * *  
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للدراسات اإلسالمیة ) ع(وقد صدر عن مركز أھل البیت
  1:-بصعدة -
لوامع األنوار في جوامع العلوم واآلثار وتراجم أولي  -

مجدالدین بن / اإلمام الحجة/ لم واألنظار، تألیفالع
  .-أیده اهللا تعالى -محمد بن منصور المؤیدي 

مجموع كتب ورسائل اإلمام األعظم أمیر المؤمنین  -2
اإلمام األعظم زید بن علي بن / ، تألیف)ع(زید بن علي

  ).ع(الحسین بن علي بن أبي طالب
/ تألیفشرح الرسالة الناصحة باألدلة الواضحة،  -3

  ).ع(اإلمام الحجة عبداهللا بن حمزة
اإلمام / صفوة اإلختیار في أصول الفقھ، تألیف -4

  ).ع(الحجة عبداهللا بن حمزة 
المختار من األحادیث واآلثار من كتب األئمة  -5

السید العالمة محمد / األطھار وشیعتھم األخیار، تألیف
  .بن یحیى الحوثي حفظھ اهللا

/ مذھب العترة الطیبین، تألیف ھدایة الراغبین إلى -6
  ).ع(السید اإلمام الھادي بن إبراھیم الوزیر

اإلمام أبي / اإلفادة في تاریخ األئمة السادة، تألیف -7
  ).ع(طالب یحیى بن الحسین الھاروني

على مذھب الھادي إلى الحق یحیى بن  -المنیر  -8
/ ، تألیف -َعَلْیھمالسَّالم-الحسین بن القاسم بن إبراھیم 

  .أحمد بن موسى الطبري رضي اهللا عنھ
/ نھایة التنویھ في إزھاق التمویھ، تألیف السید اإلمام  -9

  ).ع(الھادي بن إبراھیم الوزیر
الحاكم / تنبیھ الغافلین عن فضائل الطالبیین، تألیف -10



  .الجشمي المحسن بن محمد بن كرامة رحمھ اهللا تعالى
اآلثار، تألیف عیون المختار من فنون األشعار و -11

 - مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي / اإلمام الحجة
  .- أیده اهللا تعالى

وأخیھ ) ع(أخبار فخ وخبر یحیى بن عبداهللا  -12
أحمد بن سھل الرازي / ، تألیف)ع(إدریس بن عبداهللا
  .رحمھ اهللا تعالى
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اإلمام نجم آل الرسول / الوافد على العالم، تألیف -13
  ).ع(بن إبراھیم الرسيالقاسم 

اإلمام محمد بن القاسم / الھجرة والوصیة، تألیف -14
  ).ع(بن إبراھیم الرسي

اإلمام /الجامعة المھمة في أسانید كتب األئمة، تألیف-15
أیده  - الحجة مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي 

  .- اهللا تعالى
المختصر المفید فیما ال یجوز اإلخالل بھ لكّل  -16

القاضي العالمة أحمد بن / من العبید، تألیف مكلف
  .إسماعیل العلفي رضي اهللا عنھ

  .خمسون خطبة للجمع واألعیاد -17
/ رسالة الثبات فیما على البنین والبنات، تألیف -18

  ).ع(اإلمام الحجة عبداهللا بن حمزة
الرسالة الصادعة بالدلیل في الرد على صاحب -19



مجدالدین بن / مام الحجةاإل/ التبدیع والتضلیل، تألیف
  .-أیده اهللا تعالى -محمد بن منصور المؤیدي 

/ إیضاح الداللة في تحقیق أحكام العدالة، تألیف -20
 -اإلمام الحجة مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي 

  .- أیده اهللا تعالى
الحجج المنیرة على األصول الخطیرة،  -21

ن منصور اإلمام الحجة مجدالدین بن محمد ب/تألیف
  .-أیده اهللا تعالى - المؤیدي 

اإلمام الھادي الحسن بن / النور الساطع، تألیف -22
  .یحیى القاسمي رحمھ اهللا تعالى

السید / سبیل الرشاد إلى معرفة رّب العباد، تألیف -23
  ).ع(العالمة محمد بن الحسن بن اإلمام القاسم بن محمد

ریقي الجواب الكاشف لإللتباس عن مسائل اإلف -24
الجواب الراقي على مسائل العراقي، / ویلیھ -إلیاس 
السید العالمة الحسین بن یحیى الحوثي حفظھ / تألیف

  .اهللا تعالى
اإلمام الھادي إلى الحق / أصول الدین ، تألیف -25

  ).ع(یحیى بن الحسین
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/ الرسالة البدیعة المعلنة بفضائل الشیعة، تألیف -26
  .هللا بن زید العنسي رحمھ اهللا تعالىالقاضي العالمة عبدا

-للدراسات اإلسالمیة ) ع(كما شارك مركز أھل البیت



) ع(بالتعاون مع مؤسسة اإلمام زید بن علي - بصعدة
  :الثقافیة في إخراج

اإلمام / ، تألیف)ع(مجموع رسائل اإلمام الھادي -27
الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین بن القاسم بن 

  ).ع(إبراھیم
/ لعقد الثمین في تبیین أحكام األئمة الھادین، تألیفا -28

  ).ع(اإلمام الحجة عبداهللا بن حمز
السید اإلمام أبي العباس / المصابیح وتتمتھ، تألیف -29

  .، والتتمة لعلي بن بالل رضي اهللا عنھ)ع(الحسني
اإلمام المھدي محمد بن / الموعظة الحسنة، تألیف -30

  ).ع(القاسم الحوثي
  :التراث اإلسالمي ومع مكتبة

البدور المضیئة جوابات األسئلة الضحیانیة،  -31
  ).ع(اإلمام المھدي محمد بن القاسم الحوثي/ تألیف

وھناك الكثیر الطّیب في طریقھ للخروج إلى النور 
  .إنشاء اهللا تعالى، نسأل اهللا تعالى اإلعانة والتوفیق

* * * * * * * * * * * *  
الشكر الجزیل لكّل من ساھم في ونتقّدم في ھذه العجالة ب

إخراج ھذا العمل الجلیل إلى النور، ونسأل اهللا أن یكتب 
ذلك للجمیع في میزان الحسنات، وأن یجزل لھم األجر 

  .والمثوبة
وختامًا نتشّرف بإھداء ھذا العمل إلى موالنا اإلمام 

أیده -مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي / الحجة
باعث كنوز أھل  -الدارْین عاله اهللا تعالى وأدام في

ومفاخرھم، وصاحب الفضل في نشر تراث ) ع(البیت



  .وشیعتھم األبرار رضي اهللا عنھم) ع(أھل البیت
وصلى اهللا على سّیدنا محمد وعلى أھل بیتھ الطیبین 

  .الطاھرین
  /مدیر المركز

  إبراھیم بن مجدالدین بن محمد المؤیدي
  م6/6/2002ھـ، 1423/ ربیع األول 27
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كلمة إمام أھل البیت الكرام اإلمام مجد الدین بن محمد 
  المؤیدي أیده اهللا تعالى

  /تقدیم بقلم موالنا اإلمام الحجة
مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي أیده اهللا تعالى 

  ونفع بعلومھ
* * * * * * * *  

  بسم اللَّھ الرحمن الرحیم
المھ على خاتم الحمد هللا كما یجب لجاللھ، وصلواتھ وس

  رسلھ محمد وآلھ،
  :وبعد

فإن من منن اللَّھ سبحانھ، وإفضالھ وجزیل نوالھ، 
تیسیره لجمع المختار من األحادیث واآلثار من كتب 
األئمة األطھار ومحبیھم األبرار، الذي عني بجمعھ، 

وتھذیبھ، وتنقیحھ، وترتیبھ، السید العالمة األوحد نجم 
محمد / عفر الولي بن الوليآل محمد األبر األطھر أبو ج



بن یحیى بن الحسین بن محمد الحوثي رضي اهللا عنھم 
وأرضاھم، وأكرم لدیھ نزلھم ومثواھم، ونفع بھ، وجزاه 

  .أفضل الجزاء
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وقد انتقاه من مؤلفات آل محمد الطاھرین، وأولیائھم 
األكرمین؛ المأمونة المصونة، وھو أمین الروایة، متین 

محّل األعلى، والمنزل األسمى؛ من التحري الدرایة، وبال
واالنتقاد، والبصیرة واإلرتیاد، والتحقیق واالجتھاد، وال 

غرو فھو فرع الدوحة النبویة، وغصن الزیتونة 
َوَربَُّك َیْخُلُق {العلویة، المضیئة األنوار، الزكیة األثمار، 

ِمْن ُذرِّیًَّة َبْعُضَھا {، ]68:القصص[}َما َیَشاُء َوَیْخَتاُر
َذِلَك َفْضُل {، ]34:آل عمران[}َبْعٍض َواللَُّھ َسِمیٌع َعِلیٌم

اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َواللَُّھ ُذو اْلَفْضِل 
  ،]21:الحدید[}اْلَعِظیِم

حرر على غایة من االستعجال، وتكاثر من األشغال، 
  .ھـ1395سنة / شوال 8والحمد هللا على كل حال 
  منصور المؤیديمجد الدین بن محمد بن 

  عفا اللَّھ عنھم، وغفر لھم وللمؤمنین
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
عبداهللا بن صالح /ترجمة المؤلف بقلم السید العالمة[

  ]العجري
الحمد هللا رب العالمین، وبھ نستعین، وصلى اهللا وسلم 

فإن اهللا / على سیدنا محمد وعلى آلھ الطاھرین، وبعد
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني َءاَدَم {: لحق عز وجل یقول وقولھ ا

َوَحَمْلَناُھْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھْم ِمَن الطَّیَِّباِت 
َوَفضَّْلَناُھْم َعَلى َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا 

اللَُّھ {: ویقول عز وجل ] 70:اإلسراء[})70(َتْفِضیًلا
َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء  الَِّذي َخَلَق السََّمَواِت َواْلَأْرَض

َفَأْخَرَج ِبِھ ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك 
َوَسخََّر )32(ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخََّر َلُكُم اْلَأْنَھاَر
) 33(َوالنََّھاَر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َداِئَبْیِن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْیَل

َوَءاَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّھ َلا 
، ] 34-32:إبراھیم[}ُتْحُصوَھا ِإنَّ اْلِإْنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّاٌر

وفي القرآن الكثیر الطیب من أمثال ھذه اآلیات التي تدل 
نسان، الذي على أن الكون وما في الكون إنما خلق لإل

میزه اهللا سبحانھ وتعالى بالعقل، الجوھرة العظیمة 
والنور الجسیم الذي لم ُیْمَنْحھ نوع من الحیوانات 

األخرى، ُتَر ِلَم ھذا التكریم ؟ َأِلَھذا الجسم الشھواني 
العدیم الفائدة؟ ألھذا الجسم المركب من لحٍم ودٍم وعظٍم 

آخر أو لنوع وعصٍب كسائر أنواع الحیوانات، أم لشيء 
  آخر من بني آدم؟
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ھذا شيء یستلفت النظر، ویسترعي اإلنتباه، إن اإلنسان 
عندما یقرأ ھذه النصوص المشار إلیھا وینظر إلى بني 

جنسھ من بني آدم یكاد یقطع بأن األنعام أحق وأولى 
بالتكریم والتعظیم ، ألنھا ال تخلو من فائدة لبعضھا 

َواْلَأْنَعاَم َخَلَقَھا {:  تعالى یقول البعض أو لبني آدم، اهللا
َوَلُكْم ِفیَھا َجَماٌل ) 5(َلُكْم ِفیَھا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَھا َتْأُكُلوَن 

َوَتْحِمُل َأْثَقاَلُكْم ِإَلى َبَلٍد )6(ِحیَن ُتِریُحوَن َوِحیَن َتْسَرُحوَن
نَّ َربَُّكْم َلَرُءوٌف َرِحیٌم َلْم َتُكوُنوا َباِلِغیِھ ِإلَّا ِبِشقِّ اْلَأْنُفِس ِإ

َواْلَخْیَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمیَر ِلَتْرَكُبوَھا َوِزیَنًة َوَیْخُلُق َما )7(
َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد {: ویقول ] النحل[} )8(َلا َتْعَلُموَن

ْم َوِمْن اْلَأْنَعاِم ُبُیوًتا َتْسَتِخفُّوَنَھا َیْوَم َظْعِنُكْم َوَیْوَم ِإَقاَمِتُك
َأْصَواِفَھا َوَأْوَباِرَھا َوَأْشَعاِرَھا َأَثاًثا َوَمَتاًعا ِإَلى 

َوَذلَّْلَناَھا َلُھْم َفِمْنَھا {: ویقول تعالى] 80:النحل[}ِحین
َوَلُھْم ِفیَھا َمَناِفُع َوَمَشاِرُب َأَفَلا )72(َرُكوُبُھْم َوِمْنَھا َیْأُكُلوَن

  ] .72،73:یس[})73(َیْشُكُروَن
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أما اإلنسان الیوم فإنا ال نجد ھّمھ وھّمتھ إال حّب الذات، 
وحّب السلطة، النزو على المملكات، النزو على الُحَرم، 
القتل، النھب، السلب؛ وغیر ذلك، اللھم إال عدد ضئیل 
في نظر العامة ، وإن كانوا عند اهللا ھم الجماعة الذین 

بلزومھم وعدم  أبان لنا أنھم على الحق والعدل، وأمرنا



مفارقتھم والشذوذ عنھم، وتوّعدنا على ذلك، وھم أنبیاء 
اهللا ورسلھ وأوصیاؤه وحملة علومھم إلى أممھم ، 

وأوالھم بكل خیر وذكر وشكر سید األنبیاء وإمامھم 
وخاتمھم حبیب اهللا محمد بن عبداهللا، وأھل بیتھ صلوات 

اهللا وسالمھ علیھم أجمعین، وشیعتھم الصادقین رضي 
  .اهللا عنھم أجمعین 

فإننا عندما نقرأ سیر الماضین منھم ونشاھد أعمال 
الحاضرین نجد أن دأبھم وھّمھم وھّمتھم وراحتھم إرشاد 

عباد اهللا إلى اهللا ؛ وتعلیمھم معالم دینھم ، واألخذ بھم 
  .إلى سبیل الجنة، ودفعھم عن طریق النار

یقول وال أبالغ إن قلت أنھم صراط اهللا المستقیم الذي 
َوَأنَّ َھَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه {: ربنا عز وجل فیھ 

] 153:األنعام[}َوَلا َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِھ
وقد أشار إلى ذلك المفسرون، ولھذا نعرف أنھم 

  .المقصودون بالتكریم والتعظیم والتبجیل
لفاسقون فال وال كرامة، أما الظالمون والكافرون وا

ُأوَلِئَك الَِّذیَن َھَداُھُم اللَُّھ {وخیر عباد اهللا أنفعھم لعیال اهللا، 
وعند ذلك تزول ] 18:الزمر[}َوُأوَلِئَك ُھْم ُأوُلو اْلَأْلَباِب

  .الغرابة 
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ھذا وقد ندبني بعض األولیاء المخلصین الصادقین في 
یر لمحات من حیاة والئھم وإخالصھم، ودعاني إلى تحر



مؤلف ھذا الكتاب الجلیل الذي بین أیدینا؛ موالنا العالمة 
الطود األشم، والبحر الخضم، سیدي العالم الفاضل، 

التقي الزكي، عز اإلسالم وبدر التمام محمد بن یحیى 
بن الحسین الحوثي حفظھ اهللا وشفاه وعافاه، ومن شر 

دنیوي األشرار وقاه وكفاه، وبالخیرات والنعیم ال
واألخروي كافاه، وعند أن طلب مني ذلك تحّیرت وقلت 

إن المجھول إذا وقف للتعریف بالمشھور : في نفسي
یكون كفرع من شجرة مغمور یقف أو ینتصب لیدل 

على الساق الباسقة، وماذا عساني أن أقول مع 
قصوري، وعلّي أوًال أن أبدأ بمالزمة العلماء األجالء، 

ال أفارقھم إال في األوقات وأن أخالطھم وأتعّلم، 
الضروریة، سیما أعالمنا ومشاھیر ساداتنا أمثال 

المترجم لھ حفظھ اهللا ؛ ألنھ من أجّل وأكمل سادتنا 
وعلمائنا الذین خدموا الدین ونشروا علوم أھل البیت 
المطھرین بالتدریس والتألیف والتطبیق، وضّحوا من 

ھدوا أجل الدفاع عن عقائدنا بكل غال ورخیص، وجا
في سبیل اهللا وسبیل إحیاء دین اهللا وإعالء كلمتھ، وفي 

  .سبیل الدفاع عن العقیدة، وعن الزیدیة ككل
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وإذا كنُت كذلك فسأعرف بعد كیف أقّدم وأترجم 
وأعمل، وبحیث أن الحیاة تتأرجح بین الخیر والشر، 
بین الفضیلة والرذیلة، وبین ما یجذبھا إلى الحضیض 



ن ما یرقى بھا إلى السماء، رغم اختالف والوحل، وبی
أشكال المغریات، ورغم تعدد أسماء الشیاطین، وأسماء 

المصلحین، ومع ذلك فالنفس جبلھا اهللا عز وجل 
وألھمھا فجورھا وتقواھا، فالعودة إلى علمائنا وأمجادنا 
، وإلى علومھم وتراثھم، وإلى اإلستمساك بھم وإبراز 

متابعتھم، ومعاداة أعدائھم، مواالتھم ومودتھم، وإظھار 
مع اإلحساس بواقعنا، والنظر في مستقبلنا، من أوجب 

الواجبات، وأفضل القربات، سّیما في ھذا الزمن 
الموحش الذي تظافرت وتظاھرت وتكتلت فیھ على 

الزیدیة بعقائدھا وعلمائھا وأعالمھا فرق متعددة سالكة 
فنھجھ في  -َسلَّمَصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َو-غیر نھج النبي 

أھل بیتھ وفي علومھم ومبادئھم معروف لدى أھل 
البصائر ، تجّمعت وتظاھرت ھذه الفرق علینا كتجمع 

َوَما َنَقُموا ِمْنُھْم ِإلَّا َأْن ُیْؤِمُنوا {الذباب على حلو الطعام، 
ُیِریُدوَن ِلُیْطِفُئوا ُنوَر {] 8:البروج[}ِباللَِّھ اْلَعِزیِز اْلَحِمیِد

الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُھْم ِفي اْلَحَیاِة {] 8:الصف[}ِھ ِبَأْفَواِھِھْماللَّ
الدُّْنَیا َوُھْم َیْحَسُبوَن َأنَُّھْم ُیْحِسُنوَن 

، ومن أوجب الواجبات الشرعیة ]الكھف[})104(ُصْنًعا
العقلیة شكر نعم اهللا عز وجل، فھو تعالى قد أنعم علینا 

العلم حیث یقول  بنعم عظیمة، فرض وأوجب علینا طلب
طلب : ((-َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم- على لسان رسولھ 

، وقال صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم )) إلخ...العلم فریضة 
  ،))اطلبوا العلم ولو في الصین: ((
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َفَلْوَلا َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُھْم َطاِئَفٌة {: وقال اهللا تعالى 
وا ِفي الدِّیِن َوِلُیْنِذُروا َقْوَمُھْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْیِھْم َلَعلَُّھْم ِلَیَتَفقَُّھ

َصلَّى اهللا َعَلْیِھ - ویقول النبي ] 122:التوبة[}َیْحَذُروَن 
إن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون : (( -وآلھ َوَسلَّم 

أو كما قال، وغیر ذلك كثیر ، وقد أنعم اهللا علینا )) دینكم
نا تعالى بخصائص عظیمة ، منھا أن خلقنا في وخص

َصلَّى اهللا -األرض المباركة یمن اإلیمان والحكمة، قال 
- ، وقال ))اللھم بارك لنا في یمننا: (( -َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

اإلیمان یمان والحكمة : (( -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم
مشّرفة، منبع ، وجلعنا في قّبة اإلسالم صعدة ال))یمانیة

األئمة، وعاصمة العلم والعلماء الزیدیة، ومستقر 
الشیعة، النحتاج إلى أن تنفر مّنا فرق لتتفّقھ في الدین 

وال أن نرحل لطلب العلم ولو إلى الصین، وال أن نبحث 
-لمن نأخذ علمنا ودیننا منھ، فھا ھم ذریة رسول اهللا 

ألنبیاء وسالالت ذراري ا -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم
األوصیاء حملة علوم النبي والوصي، وقرناء القرآن، 
والدعاة إلى الرحمن؛ ھاھم بین أظھرنا باذلون أنفسھم 
وأوقاتھم وراحتھم في تعلیمنا، ألیست ھذه أكبر النعم 

وأجلھا وأوالھا بالشكر العظیم ؟ فكیف بمن یقابل ھذه 
، والتنفیر ، والتثبیط عنھم )ع(النعم بمعاداة أھل البیت

منھم، واإلستخفاف بھم، وتغییر وتحریف مؤّلفاتھم، وقد 
أحّبتھ وأثنى علینا  - إْن استجبنا لندائھ -جعلنا اهللا تعالى 

ثناء عظیمًا حیث یقول في آیات الوالیة ألمیر 



َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفِریَن ُیَجاِھُدوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ {:المؤمنین
َمَة َلاِئٍم َذِلَك َفْضُل اللَِّھ ُیْؤِتیِھ َمْن َیَشاُء َوَلا َیَخاُفوَن َلْو

  ].54:المائدة[}َواللَُّھ َواِسٌع َعِلیٌم
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فمن أین أبدأ أو إلى أین أنتھي، وماذا أقول في من نال 
فضیلتین غیر متناھیتین، وشرفین دائمین دوام الدھر، 

فضل وشرف النسب الطاھر، وفضل وشرف العلم 
لزاخر الظاھر، ولیس ھذا قولي، وإنما قول من الباھر ا

َصلَّى اهللا - الینطق عن الھوى، إن ھو إال وحي یوحى 
كل سبب ونسب منقطع یوم : ((إْذ یقول -َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ - ویقول )) القیامة إال سببي ونسبي
 ؛))إن رحمي موصولة في الدنیا واآلخرة: (( - َوَسلَّم

فھذا یدل داللة صریحة واضحة أن النسب النبوي 
الطاھر غیر منقطع، وولد السیدة الزھراء صلوات اهللا 

وسالمھ علیھا وعلى أبیھا وبعلھا وبنیھا وآلھم الكرام ھم 
 - َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم- المختصون بوالدة الرسول 

 َصلَّى اهللا- فھم نسبھ ورحمھ الذي ال ینقطع، فقد قال 
كل بني أنثى ینتمون إلى أبیھم إال : ((-َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

  )).ابني فاطمة فأنا أبوھما وعصبتھما
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والمترجم لھ حفظھ اهللا من أعالم وعیون بني الزھراء 
كما الیخفى، أما العلم فالذي یدل على أنھ یدوم وال 

-ینتھي وال ینقطع بموت صاحبھ فمن ذلك قول الرسول 
كل عمل بني : ((ما معناه  -ى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّمَصلَّ

آدم منقطع إال من ثالث صدقة جاریة أو علم ینتفع بھ أو 
، فھذا دلیل واضح على حیاة العلم ))ولد صالح یدعو لھ

بعد موت العالم، والعقل والحجى یشھدان بذلك، فھذه 
علوم أئمة أھل البیت كزید، والھادي، والقاسم، 

وشیعتھم رضي ) ع(ین وسائر أئمة أھل البیتوالناصر
اهللا عنھم، ھذه علومھم، وھذه آثارھم ومآثرھم تمأل 
الخزائن والمكاتب والمساجد وصدور قوم مؤمنین، 

ومؤلفوھا أجسادھم تحت أطباق الثرى، وأرواحھم في 
جنة المأوى، ھذا وال أحتاج أن أطیل في فضل أھل 

المؤلف حفظھ اهللا البیت المطھرین وال في فضل العلم، و
كما یعرفھ من خالطھ ھو الشدید في الدین، الّلین في 
األخالق، القوّي في الحق، الرحیم بالضعفاء، اآلمر 
بالمعروف، الناھي عن المنكر، الموالي ألولیاء اهللا، 

إلى غیر ذلك من مكارم األخالق، ...المعادي ألعداء اهللا 
سرة ومعالي األمور،وال غرو وال عجب؛ فھو من أ

كریمٍة بلغت القمة في الكمال الذاتي للنفوس البشریة، 
أسرة شدیدة الشكیمة في الحق، متوّقدة الحماس للدین، ال 

تعرف ھوادًة وال لینًا حین تھب بادرة البغي والباطل، 
علماء حكماء بررة أتقیاء، متواضعون للحق وأھلھ، 

، )والدین الورع(وھم الغایة في الورع والقدوة فیھ 
رفون بصفاء النفوس، وطھارة القلوب، ونصرة ُیْع



الحق، وإنصاف الناس، وبطولة في الدفاع عن العقائد 
والمبادئ الدینیة، ال یخافون في اهللا لومة الئم، وال 

  یخشون
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  :أحدًا إال اهللا 
  تلّقاھا عرابة بالیمین.... إذا ما رایٌة ُرفعت لمجد 

رجم لھ حفظھ اهللا من یضیئون القلوب بأنوار العلم، والمت
عیون تلكم األسرة المباركة التي یصدق علیھا قول 

  :الشاعر إْذ قال، وقد أجاد 
ھم الخائفوه خشیة .... ھم الصائمون القائمون لربھم 

  وتخّشعا
ھم العامروه سّجدًا .... ھم القاطعوا اللیل البھیم تھجدًا 

  فیھ رّكعا
فع الطاعات بھم تر.... بھم ُتقبل األعمال من كل عامل 

  ممن تطّوعا
ـام وكم كرب .... بأسمائھم ُتسقى األنام ویھطل الغمـ 

  بھم قد تشعشعا
ھم العالمون العاملون .... ھم القائلون الفاعلون تبّرعًا 

  توّرعا
فذلك في ضحیان في تاریخ محرم : أما مولده الشریف 

ھـ، أنشأه اهللا من عنصرین زكیین، 1352/ الحرام 
حي سیدي وموالي العالمة : ن، فأبوه ومن أبوین عظیمی



العابد الزاھد ذو النور الساطع عماد اإلسالم والدین، 
وزینة المتقین، یحیى بن الحسین بن محمد الحوثي 

  .رضوان اهللا علیھ ورحمتھ وبركاتھ
وأما والدتھ فھي الحرة المصونة، والدرة المكنونھ 

نت الطاھرة المصونة، التقیة النقیة العفیفة، حوریة ب
علي الغالبي، وآل الغالبي ھم من ُیعرفون بعلمھم 

- وعملھم وتقواھم وإخالصھم ووالئھم آلل رسول اهللا 
، وتفّوقھم في كل فضیلھ، -َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

ورثوھا كابرًا عن كابر، فشّب وترعرع ونشأ حفظھ اهللا 
بین ھذین األبوین القمرین النیرین، نشأ على الدین 

  .دب واألخالق المرضیة والسلوك الحسن واأل
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فیجدر بنا أن نقول فیھ ما قیل في أمثالھ من  :وأما نسبھ 
أئمة اآلل وسادات الخالئق عترة النبي وساللة الوصي 
صلوات اهللا علیھم أجمعین، فھو السید العالمة الحالحل 

محمد بن یحیى بن الحسین بن محمد بن : عّز اإلسالم 
أحمد بن زید بن یحیى بن عبداهللا بن أمیر حسین بن 

الدین بن نھشل بن المطھر بن أحمد بن عبداهللا بن محمد 
بن إبراھیم بن اإلمام المظلل بالغمام المطھر بن یحیى 

بن المرتضى بن المطھر بن القاسم بن المطھر بن محمد 
بن المطھر بن علي بن الناصر بن الھادي إلى الحق 

قاسم بن ابراھیم بن اسماعیل بن یحیى بن الحسین بن ال



ابراھیم بن الحسن بن الحسن بن أمیر المؤمنین علي 
  .علیھم جمیعًا الصالة والسالم
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فدرس أوًال على والده وعّمیھ سادات  :أما شیوخھ 
علماء الزیدیة وعیون علمائھا وحلمائھا؛ الحسن بن 

الحسین بن محمد الحوثي، وأمیر الدین بن الحسین بن 
محمد الحوثي، ویحیى بن الحسین بن محمد الحوثي 

رضوان اهللا علیھم ورحمتھ وبركاتھ، ودرس أیضًا على 
سیدنا وموالنا حجة العصر؛ ووحید الدھر؛ سّید 

َصلَّى اهللا - السادات، وخیرة الخیرة من أعیان آل محمد 
، العالمة الوقور الصبور الشكور، ذي -َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم

/ ور، والعلم المشھور، شیخنا اإلمام الحجة الفضل المذك
مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي أّیده اهللا عز 
وجل، وأطال اهللا بعمره وحفظھ غوثًا ومالذًا لإلسالم 
والمسلمین، ودرس أیضًا حفظھ اهللا على سید الناس، 

العلم النبراس، العالمة المجاھد الصابر، موالي وسیدي 
الحوثي حفظھ اهللا، وربما على  عبد العظیم بن الحسن

غیرھم، ولما تفّوق وبرع في جمیع الفنون قام 
بالتدریس، ولھ طالٌب كثیر متفوقون علماء شاملون، 

ومن أشھرھم أخواه السیدان العالمان التقیان الورعان، 
العالمة المجاھد العابد الصابر الزاھد، البائع نفسھ من 

اهللا ونشر مباديء  اهللا إلحیاء دین اهللا؛ وإلعالء كلمة



اإلسالم، وعلوم وعقائد األئمة الكرام من عترة النبي 
الحسین بن یحیى  - َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم  - األعظم 

الحوثي، والعالم العابد الزاھد من طّلق الدنیا ورفضھا 
وعرف اهللا حق المعرفة فخشیھ، المستأنس بالوحدة إال 

عز وجل، فخر اآلل  إذا كان في الخلطة رضًى هللا
عبداهللا بن یحیى الحوثي حفظھ اهللا ، ھؤالء من أشھر 
طالبھ القدامى، ولھ طالب غیرھما كثیر، كما أن من 

  أشھر طالبھ العلماء األعالم والسادة الكرام
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أوالده وأوالد أخویھ الحسین وعبداهللا حفظھم اهللا جمیعًا، 
سالم العالمة وكان أعلمھم وأفضلھم وأنفعھم شھید اإل

علي بن محمد بن یحیى الحوثي رضوان اهللا علیھ، 
ھؤالء أشھر طالبھ، ولھ طالب كثیر جدًا من ضحیان، 

ومن ِجماعة من بني حذیفة الزور وغیره، ومن آل 
حمیدان، ومن بلدان نائیة من خوالن وسفیان وھمدان 

والجوف وغیرھا من كل حدب وصوب، وال زالوا ولن 
 یتوافدون ویقرأون ویتخّرجون وقد یزالوا إن شاء اهللا
  .تخّرج الكثیر منھم

ھذا ومن إنتاج وتحصیل ومآثر العلمین النیرین 
والنجمین الزاھرین محمد والحسین دین إیجابّیات 

صبرھما على الدرس والتدریس واإلرشاد والتعلیم 
والحماس للدین حفظھما اهللا وأسبل علیھما نعمھ عمارة 



وضة، الذي ُأّسس على التقوى الجامع المقدس جامع الر
من أول یوم، وُعمر بالعلم والتعلیم والعبادة والطاعة، 

  .والتألیف والتدریس 
وللُمَتْرجم لھ حفظھ اهللا فضائل ومناقب ومآثر شتى ذكر 

قلیلھا یغني وینبيء عن كثیرھا، ومن ذلكم التحصیل 
  .الذي بین أیدینا) الكتاب(واإلنتاج ھذا 

ھ اهللا ممن وقفوا حیاتھم الثمینة ھذا والمترجم لھ حفظ
وأرخصوا أوقاتھم الغالیة لبناء الدین وتشییده وإعالء 

كلمة اهللا، والدفاع عن الدین والعقیدة، وعن األمة 
َوالَِّذیَن َجاَھُدوا ِفیَنا َلَنْھِدَینَُّھْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ {: اإلسالمیة الحقة

  ] .وتالعنكب[} )69(اللََّھ َلَمَع اْلُمْحِسِنیَن
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وإني أجلھ وأجل مقامھ السامي عن الثناء ألني عٌي 
وحصور ال أفي ببعض الواجب، ولكن فلیكن رضاؤه 
شفیعًا بالقبول، وصدره رحیبًا للتقصیر والقصور، ولھ 

الفضل أوًال، ویعود علیھ آخرًا، كما كان بوالئھ متصًال، 
  .اسأل اهللا القبول والثبات آمین 

ھـ من 1420سنة / م الحرام وحرر في شھر محر
  /مستمد الدعاء وباذلھ 

  عبداهللا بن صالح بن عبداهللا العجري
  ــــــــــــــ

  ]مقدمة المؤلف[



  بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحمدهللا الذي لم یتخذ ولدًا، ولم یكن لھ شریك في الملك، 
ولم یكن لھ ولي من الذل، والصالة والسالم على رسولھ 

غ الرسالة ، وأّدى األمانة، وَعَبَد اللَّھ المصطفى، الذي بّل
حتى أتاه الیقین، وعلى أھل بیتھ الطاھرین الحنفاء، 

الذین ھم كسفینة نوح، من ركبھا نجا، ومن تخّلف عنھا 
غرق وھوى ، فال یضل المتمسك بھم وبالكتاب أبدًا، 
أورثھم علم السنة والكتاب الكریم، ذریة بعضھا من 

  .بعض واهللا سمیع علیم
  :وبعد
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فیقول المفتقر إلى عفو اللَّھ ورحمتھ أبو جعفر محمد بن 
یحیى الحوثي بن الحسین بن محمد بن أحمد بن زید بن 
یحیى بن عبداهللا بن أمیر الدین بن عبداهللا بن نھشل بن 

المطھر بن أحمد بن عبداهللا بن محمد بن إبراھیم بن 
المرتضى بن اإلمام المظلل بالغمام المطھر بن یحیى بن 

المطھر بن القاسم بن المطھر بن محمد بن المطھر بن 
علي بن اإلمام الناصر أحمد بن الھادي یحیى بن 

الحسین بن القاسم بن إبراھیم بن إسماعیل بن إبراھیم 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب سالم اللَّھ 

علیھم ورضوانھ، الحوثي ثم الضحیاني وفقھ اللَّھ 
ني كنت مشغوفًا بنقل الروایات الصحیحة ، من إ: وسدده



روایات أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، ومحبیھم المتمسكین، 
بھم مما رووه عن الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

وعن وصیة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
السَّالم ، وما ثبت من اإلجماعات المرویة، ونقلت 

ن ذلك متفرقًا عازمًا على جمعھ من بعد ، وفي شطرًا م
خالل ذلك قام لھذه الفكرة والعمل، األخ العالمة الولي 

السید التقي عزالدین محمد بن الحسن بن محمد العجري 
المؤیدي حفظھ اللَّھ، وجزاه عنا وعن الدین أفضل 
الجزاء، فجمع كثیرًا من األحادیث النبویة، واآلثار 

جماعات المرویة، وما ال یستغنى العلویة، وبعض اإل
عنھ من الفوائد المرویة عن قدماء العترة النبویة كل 

ذلك من كتب اآلل ومحبیھم المھتدین بھدیھم والسالكین 
سبیلھم، وضمنھ تعدیل الرجال، وبیان حالھم، وطرقھم، 
وتاریخھم نقًال عن مختصر الطبقات، والجداول، للسید 

اهللا ابن اإلمام الھادي العالمة العابد فخر الدین عبد
  الحسن بن یحیى القاسمي رضي اللَّھ
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للقاضي العالمة ) ومطلع البدور ومجمع البحور(عنھم، 
صفي الدین أحمد بن صالح بن أبي الرجال رحمھ اللَّھ، 

وغیر ذلك ، وبعض الرجال یجتھد في تعدیلھ بعد البحث 
ین عنھ في السیر ونحوھا، وبعضھم بتوسطھ بین إمام

وتكرر ذلك یدل على ثقتھ واعتمادھم علیھ، أو 



بمصاحبتھ ألحد األئمة، أو خروجھ للجھاد معھ، فقد 
جزم بتعدیل رجالھ كلھم ؛ لكونھم من أتباع آل محمد 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ومحبیھم على ما ظھر لھ بعد 
الصحیح المختار من علوم العترة (( البحث وسّماه 

فجاء بحمداهللا كتابًا جامعًا نافعًا، ولما رأیت )) األطھار
الھمم قد تقاصرت عن النقل ، وكنت أحب نقلھ ، رأیت 
أن أحذف ما تكّلم بھ وزبره في شأن الرجال ؛ لیسھل 
علینا نقلھ، وأنھ یكفینا تعدیلھم في الجملة، ومن أراد 

التحقیق واإلطالع، فمحل ذلك كتب الرجال، والسیر، 
ھ من األحادیث الواردة في أھل وتركت ما تعرض ل

البیت َعَلْیھم السَّالم عمومًا، وفي أمیر المؤمنین علي 
َعَلْیھ السَّالم خصوصًا ؛ لكون الغرض ھنا المسائل 

الفرعیة ، وألن ما ورد فیھم َعَلْیھم السَّالم ال یحصى 
كثرة، وال یستوعب ذلك إالَّ األسفار الضخمة، فإن كان 

باعھم ؛ فال إشكال، وإن كان من من روایتھم وروایة أت
روایة غیرھم وأعدائھم، فالحق ما شھدت بھ األعداء، 
وما أجمع علیھ أو تلقي بالقبول فواضح، ومحل ذلك 

كتب المناقب، والسیر، وقد جمع عمنا وشیخنا عالمة 
عصره النقاد شرف الدین الحسن بن الحسین الحوثي 

لشافي رحمھ اللَّھ ورضي عنھ في تخریجھ ألحادیث ا
لإلمام عبداهللا بن حمزة َعَلْیھ السَّالم ما فیھ كفایة، وافیة، 

  وقد أورد شیخنا وعالمة عصرنا أبو الحسین
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الحافظ لعلوم اآلل مجدالدین بن محمد بن منصور 
المؤیدي أیده اللَّھ في كتابھ لوامع األنوار، وكتاب التحف 

وكتب  شرح الزلف، ما یسّر الناظر، وفي األمالیات،
المناقب، وكتب الحدیث، وشرح غایة السؤل، 

  .واإلعتصام، وغیر ذلك ما ال یحصى فخذه من ھنالك
ھذا والمؤلف متى وجد الحدیث نقلھ بلفظھ وسنده، 
وتكرر ذلك وطال، فإذا وجدنا ذلك استكفینا بأحد 

الروایات، وذكرنا أن الروایة األخرى مثلھا، أو بزیادة 
ظ كذا لإلختصار، ومع أنھ األم كذا، أو نقص كذا، أو بلف

فمتى وجد الحدیث كتبھ وألحقھ، ونحن نجعلھ في محّلھ 
الالئق بھ حتى أنا ننقل من باب إلى باب، ومتى وجدنا 
روایة غفل عنھا، أو سھى عنھا مثل تلك الروایات، أو 
نحوھا، ألحقناھا، وھو القلیل، ونتصرف في كثیر من 

ام من المناسبة، ومع التبویبات بما یقتضیھ الحال والمق
  .ھذا فإن بعض النقل على عجل ؛ فال یخلوا من الزلل
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وما تضمّنھ ھذا الكتاب من مراسیل قدماء أئمتنا َعَلْیھم 
السَّالم، فبناء على صحتھا لدیھم واعتمادھم علیھا، وھم 
في اإلنتقاد والتحري للصواب، والصحیح بمكان یعرف 

نحن إنما نقتبس من ذلك أھل البحث واإلطالع، و
أنوارھم، ونتبع آثارھم، ولیس أحادیث الكتاب ھذا مما 
تفرد بھ أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، ومحبیھم رضي اللَّھ 



عنھم، فھي مخرجة من كتب السنة، ولنا أمل إن شاء 
اللَّھ في تخریجھا منھا، ومن أراد ذلك بحث وتطّلع، 

لى ذلك، وفي الروض النضیر شرح المجموع ما یدل ع
ولیست ھذه األحادیث الصحاح فحسب ، إنما ھي 

المتیسر من الكتب الموجودة اآلن، وثمة كتب غیرھا 
مما اشتملت على الصحیح، وكذلك المتواتر والمتلقى 

بالقبول، وإنما ھذا بعض جمع وتقریب لمن لم یكن عنده 
بعض األمھات، ولیس الترك لبعض األحادیث لعدم 

لرجالھ، أو مذھب المرسل في  صحتھ بل لعدم المعرفة
إرسالھ، ومن تحقق شیئًا مماثًال لھذه األحادیث 

  .استدركھ، وفوق كل ذي علم علیم
وقد ُأْعِجب المؤلف حفظھ اللَّھ ما فعلتھ، والغرض 

  .اإلفادة من الجمیع
وقد عّد المؤلف مراسیل محمد بن منصور المرادي 

ولیس  من الصحاح،: رضي اللَّھ عنھ في الجامع الكافي
لنا طریق إلى صحة جمیع ما أرسلھ، فإنھ قد یرسل 

الحدیث الذي أورده في األمالي مسندًا من طریق غیر 
مختارة في ھذا الكتاب ، ونحن إذا وجدناھا مماثلة لما 

نقل عن األمالي أو غیرھا أثبتناھا، وإالَّ كتبناھا في 
  .الھامش حاشیة وللناظر نظره
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مة عصرنا الحافظ المحقق أبو وقد كان شیخنا وعال
الحسین مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي أیَّده 

اللَّھ وحفظھ، عزم على تألیف كتاب جامع لما صّح من 
الروایات، مع الفوائد التي ال غنى عنھا، مع إعمال 

األدلة، وبیان مدلوالتھا، والجمع بین مختلفاتھا، فعاقتھ 
، وعسى ولعّل أن عن ھذا الشواغل، وتوارد الموانع

  .یمّكنھ اللَّھ من ذلك
قال أیده اللَّھ في المقدمة التي كان قد وضعھا لذلك 

ھذا وفي خالل العمل السابق جمع الولد : الكتاب ما لفظھ
العالمة األوحد محمد بن حسن العجري بارك اللَّھ في 

أعمالھ، وكثر في أھل العلم من أمثالھ، ما تحصل لھ من 
على ما سبق تصحیحھ من األسانید في األخبار معتمدًا 

لوامع األنوار، وعلى مختصر الطبقات في تراجم 
الرجال، وعرض ذلك بعد طلبھ عليَّ، وفوض النظر 
فیما رأیتھ إليَّ، وقد كنُت قصدت اإلكتفاء بھ إن كان 

وافیًا بالمراد ؛ لما تصفحتھ، وجدتھ قد أفاد إالَّ أن ثمة 
ل بما تعرض لھ من فوائد یلزم أن تزاد، مع أنھ طا

المباحث الخارجة عن المقصود، وبنقل التراجم من 
مختصر الطبقات، وما أخذ منھا لبعض رجال اإلسناد، 

ومحل ذلك كتب الرجال، كطبقات الزیدیة، ومختصرھا، 
ومطلع البدور، والفلك الدوار، وما تضّمنتھ كتب السیر 

واألخبار، على أن الذي فیھ غیر كاف لطالبھ، وقد 
ت بحمداهللا تعالى في لوامع األنوار بغیة الّراید، جمع

وضالة الناشد، وأفردُت للرجال فصًال مفردًا العمل اآلن 
جار في إتمامھ بإعانة اللَّھ وتیسیره، وفي كٍل ثمرات 



  .انتھى. لمجتنیھا
والجمع الذي أشار إلیھ ھو ھذا الذي نقلناه : قلت

  .واختصرناه
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ث في الشروط، والمختار في معنى بح: قال أیَّده اللَّھ
الشرط ھو اتصال السند . العدالة، واإلشارة إلى دلیلھ

الصحیح، أو إرسال من ال یرسل إالَّ الصحیح، ھذا في 
غیر المتواتر، والمتلقى بالقبول، وقد أوضحت المختار 

بدلیلھ في الصحة، والعدالة في لوامع األنوار، وفي 
إیضاح ((اة فصل الخطاب، وفي الرسالة المسم

، وأفید الناظر ھنا أني أشترط العدالة المحققة، ))الداللة
وال أعتمد على روایة كافر أو فاسق بتصریح أو تأویل، 

أمَّا األول فھو إجماع، وأما الثاني وھو محل النزاع 
َوَلا َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن {: فلنحو قولھ تعالى

لیسیر، كما ، والركون ھو المیل ا]113:ھود[}َظَلُموا
ثبت في التفسیر، وأخذ الدین عنھم من المیل إلیھم، 

ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍأ {: ولقولھ جل شأنھ 
، وھذا العموم القرآني یتناول ]6:الحجرات[}َفَتَبیَُّنوا

المصرح، والمتأول، ودعوى تخصیصھ باإلجماع 
مردودة، بل لو ادعي العكس في المصدر األول لما كان 

ًا، فقد نقل رد المخالف نقًال ال یرده إالَّ جاھل أو بعید
متجاھل، واألمر بالتبین یوجب عدم االعتماد علیھ وھو 



المطلوب، ال القطع بكذبھ، فلیس بمراد، وال وجھ لھ، 
وتكون األدلة الموجبة للعمل التي أقواھا بعث الرسول 

ماع لم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للتبلیغ باآلحاد، واإلج
یثبت في المتأول إذ لم یكن في عصره َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

َوآلھ وَسلَّم، وال إجماع على غیر من ذكرنا، وال 
یروعنك كثرة القائلین بالقبول فلیست الكثرة داللة على 

الحق بل أھلھ القلیل، وال المجازفة بدعوى اإلجماع، 
وإن صدرت من بعض ذي التحقیق، واالطالع فالواقع 

  ف ذلك المقال،خال
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والحق ال یعرف بالرجال، وال یجب العمل بمجرد الظن 
على فرض ثبوتھ ؛ فالظن ال یغني من الحق شیئًا، ثم 

إنھ یلزم قبول المصرح إن ظن صدقھ واإلجماع یرده، 
ولقد ضاقت بالسید الحافظ محمد بن إبراھیم الوزیر 

المذاھب لما انتقض بھ علیھ، ولجأ إلى دعوى 
لتخصیص، ثم لو فرض جواز العمل بالظن في بعض ا

العملیات التي یتعذر فیھا سواه كأروش الجنایات، وقیم 
المتلفات، فیخصص ذلك ویبقى تحت العموم الدال على 

  .المنع ما عداه
ومن أعجب التھافت أن الكثیر ال سیما من یدعون 

وُیدََّعى لھم أنھم ال یخرجون إالَّ الصحیح، حتى صار 
بًا لبعض كتبھم، وحتى صار المقلدون من أتباعھم ذلك لق



یجرحون ویقدحون فیمن أبدى أي منازعة في حدیث، 
أو راٍو من رواتھم، كأنھا نزلت آیة محكمة من كتاب 
اللَّھ تعالى، أو تواترت سنة من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بصحة جمیع ما أخرجوه، صار ھؤالء 
رحین زاعمین أنھم من المتأولین، كالولید یقبلون المص

ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق {: بن عقبة الذي ھو سبب نزول اآلیة
، والسبب مقطوع بھ فال یجوز ]6:الحجرات[} ِبَنَبٍأ

تخصیصھ باإلتفاق، وأمثالھ كثیر، والتمحالت التي یدافع 
  .بھا البعض ال تنفق في أسواق التحقیق
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: خصصت المقلدین من االتباع ؟ قلت ما بالك: فإن قلت
ألن أرباب البحث واإلطالع ال یرى عندھم ذلك 

التعصب، وسوء الطباع، أال ترى إلى قدح كثیر من 
حفاظھم، كالدارقطني، وابن حجر صاحب الفتح، 

وغیرھما في بعض رجال الصحیحین، وأحادیثھما، وقد 
ھم أوضحت ھذه األبحاث في اللوامع، وإنما الداء العیاء 

المقلدون األغبیاء، فإنك تجد من اإلنصاف، وفھم 
المقاصد، وتجنب اإلعتساف عند خصمك العالم ماال 

  :تجده عند موافقك الجاھل
عن غیھ وخطاب .... ومن البلیة عذل من ال یرعوي 

  من ال یفھم
وفقنا اللَّھ لفھم الصواب، وسلوك منھج السنة، والكتاب، 



  .المھ رضي اللَّھ عنھوھو حسبنا ونعم الوكیل، انتھى ك
ھذا ولنا بحمداهللا إلى ھذه المؤلفات المنقول منھا في ھذا 
الكتاب طرق صحیحة مزبورة، وإن كان بعضھا أشھر 

من أن نرویھ مما تداولتھ القراءة، واألیدي، وعرفھ 
الخاص والعام، وتلقي بالقبول عند العلماء األعالم، 

اإلستیفاء فنحن نورد بعضًا من تلك الطرق، ومن أراد 
بحث في كتب اإلجازات، وفي لوامع األنوار، لشیخنا 
حجة اإلسالم العالمة أبي الحسین مجدالدین بن محمد 

  .أیَّده اللَّھ وجزاه خیر الجزاء

)1/29(  

  

یروي المفتقر إلى عفو اللَّھ : فأقول وباهللا أستعین
ورحمتھ أبو جعفر محمُد بن یحیى بن حسین بن محمد 

إلمام األعظم الشھید أبي الحسین زید الحوثي مجموَع ا
بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم 

السَّالم، الفقھي والحدیثي، وسائر مؤلفاتھ، ورسائلھ عن 
شیخنا وعالمة عصرنا مجدد الدین أبي الحسین 

مجدالدین بن محمد بن منصور المؤیدي، أیَّده اللَّھ، عن 
د بن منصور، عن شیخھ والده السید العالمة الولي محم

اإلمام المھدي لدین اللَّھ محمد بن القاسم الحوثي 
الحسیني، عن شیخھ اإلمام المنصور باهللا محمد بن 
عبداهللا الوزیر، وعن شیخھ السید العالمة محمد بن 

  .محمد بن عبداهللا الكبسي



فأما اإلمام المنصور باهللا محمد بن عبداهللا، فعن مشائخھ 
السید العالمة یحیى بن عبداهللا بن  :الثالثة الذین ھم

عثمان الوزیر، والسید العالمة أحمد بن زید الكبسي، 
والسید العالمة أحمد بن یوسف بن الحسین زبارة 

الحسني، وثالثتھم یروون عن السید العالمة الحافظ 
الحسین بن یوسف زبارة ، عن أبیھ العالمة یوسف بن 

حمد، عن شیخھ الحسین، عن أبیھ العالمة الحسین بن أ
السید العالمة عامر بن عبداهللا بن عامر الشھید، عن 

اإلمام المؤید باهللا محمد بن القاسم، عن أبیھ اإلمام 
  .المنصور باهللا القاسم بن محمد
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وأما السید العالمة محمد بن محمد الكبسي، وكذا السید 
العالمة أحمد بن زید الكبسي فیرویان عن شیخھما السید 

عالمة محمد بن عبدالرب بن محمد، عن عمھ السید ال
العالمة إسماعیل بن محمد، عن أبیھ العالمة محمد بن 
زید، عن أبیھ العالمة زید بن المتوكل، عن أبیھ اإلمام 
المتوكل على اللَّھ إسماعیل، عن أبیھ اإلمام المنصور 

  .باهللا القاسم بن محمد رضي اللَّھ عنھم أجمعین
لى اللَّھ محمد بن یحیى الحوثي غفر ویروي المفتقر إ

ذلك، وغیره، عن شیخنا السید العالمة الحافظ : اللَّھ لھما
مجدالدین بن محمد، عن والده السید العالمة محمد بن 

منصور، عن شیخھ السید العالمة عبداهللا بن أحمد 



وغیره، عن : المؤیدي العنثري البصیر، وھو یروي ذلك
 بن علي بن علي الغالبي، شیخھ القاضي العالمة عبداهللا

وھو یروي ذلك وغیره، عن شیخھ السید العالمة أحمد 
بن زید الكبسي، والسید العالمة أحمد بن یوسف زبارة 

بطرقھما السابقة إلى اإلمام المنصور باهللا القاسم بن 
محمد رضي اهللا عنھم أجمعین، واإلمام المنصور باهللا 

عن شیخھ جدنا  القاسم بن محمد یروي ما ذكر، وغیره،
العالمة أمیر الدین بن عبداهللا الھدوي، وشیخھ السید 
العالمة إبراھیم بن المھدي القاسمي الجحافي، عن 

شیخھما السید العالمة أحمد بن عبداهللا بن أحمد، عن 
السید صارم الدین إبراھیم بن محمد الوزیر، عن اإلمام 

خرى المتوكل على اللَّھ یحیى شرف الدین، ولنا طریق أ
من اإلمام القاسم بن محمد إلى اإلمام شرف الدین 
تركناھا إختصارًا، واإلمام المتوكل على اهللا یحیى 

شرف الدین بن شمس الدین بن اإلمام المھدي لدین اللَّھ 
  أحمد بن یحیى المرتضى، یروي ذلك، وغیره،
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عن اإلمام المنصور باهللا محمد بن علي السراجي 
مام الھادي إلى الحق عز الدین بن الوشلي، عن اإل

الحسن بن اإلمام الھادي إلى الحق علي بن المؤید عن 
اإلمام المتوكل على اللَّھ المطھر بن محمد بن سلیمان 
الحمزي، عن اإلمام المھدي لدین اللَّھ أحمد بن یحیى 



المرتضى، عن أخیھ السید العالمة الھادي بن یحیى، 
ى المذحجي، عن الفقیھ والفقیھ العالمة محمد بن یحی

العالمة القاسم بن أحمد بن حمید، عن أبیھ، عن جده 
حسام الدین الشھید حمید بن أحمد المحلي الھمداني 

الوادعي، عن اإلمام األعظم عبداهللا بن حمزة رضي 
  .اللَّھ عنھم أجمعین

وأروي أیضًا بالطریق السابقة إلى اإلمام شرف الدین 
اإلمام مؤلف الھدایة،  بقراءتھ للمجموع على السید

والفصول إبراھیم بن محمد الوزیر بقرائتھ على شیخ 
العترة أبي العطایا عبداهللا بقراءتھ على أبیھ السید العابد 

مؤلف صلة األخوان والوسائل العظمى یحیى بن 
  .المھدي الزیدي نسبًا ومذھبًا
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وبھذا السند إلیھ نروي الوسائل العظمى، وصلة اإلخوان 
بقراءتھ على اإلمام الواثق باهللا المطھر بقراءتھ على 

أبیھ اإلمام المھدي محمد بقراءتھ على أبیھ اإلمام 
المتوكل على اللَّھ المطھر بن یحیى بقراءتھ على الشیخ 

المذاكر محمد بن أحمد بن أبي الرجال بقراءتھ على 
اإلمام الشھید المھدي أحمد بن الحسین بقراءتھ على 

مة أحمد بن محمد األكوع شعلھ، عن اإلمام الشیخ العال
المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة رضي اللَّھ عنھم 

أجمعین، وبما تقّدم أروي جمیع مؤلفات من تقّدم ذكره 



في ھذا اإلسناد عن كل واحد بما اتصل بھ من ابتداء 
السند إلى اإلمام المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة َعَلْیھ 

ي جمیع مؤلفات اإلمام عبداهللا بن حمزة السَّالم، وبھ نرو
أیضًا منھا الشافي المتضمن إلسناد كثیر من الكتب، 

فنروي بھذا اإلسناد األمالیات األربع أمالي المؤید باهللا، 
وأمالي اإلمام أبي طالب، وأمالي اإلمام المرشد باهللا 

الخمیسیة واإلثنینیة، وكتاب المحیط باإلمامة لعالم محبي 
حافظھم أبي الحسین بن علي بن الحسین آل النبي و

الزیدي رضي اللَّھ عنھ ومناقب ابن المغازلي وتھذیب 
  .الحاكم وأمالي السمان

وأروي كتاب اإلعتبار وسلوة العارفین، وكتاب اإلحاطة 
لإلمام الموفق باهللا أبي عبداهللا الحسین بن إسماعیل 
ة الجرجاني الشجري والد المرشد باهللا باألسانید السابق

أخبرنا : إلى القاضي جعفر بن أحمد بن عبدالسالم، قال
الشیخ األدیب محمد بن الحسین األدوني قراءة علیھ، 

أخبرنا الشیخ اإلمام الزاھد الحسن بن علي بن : قال
حدَّثنا السید اإلمام الموفق باهللا : إسحاق الفرزادي، قال

  .الحسین بن إسماعیل
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إسناد : السَّالم في الشافي قال المنصور باهللا َعَلْیھ
مجموع الفقھ لزید بن علي أخبرنا الشیخ األجل األوحد 

حسام الدین الحسن بن محمد الرصاص رحمھ اللَّھ 



قراءة علیھ، وأخبرنا الشیخ األجل العالم الفاضل محیي 
الدین عمدة المتكلمین محمد بن أحمد بن الولید الغشمي 

اإلمام شمس الدین أخبرنا القاضي األجل : القرشي، قال
جمال اإلسالم والمسلمین جعفر بن أحمد بن عبدالسالم 

أخبرنا الشیخ اإلمام شرف الفقھاء : بن أبي یحیى، قال
قطب الدین أبو الحسن أحمد بن الحسن الكني طول اللَّھ 

أخبرنا الشیخ اإلمام فخر الدین أبو الحسین : عمره، قال
ى قریة نسبة إل -زید بن حسن البیھقي البروقني 

بخراسان ببلد الري قدمھا حاجًا في شعبان سنة أربعین 
أخبرنا الحاكم أبو الفضل وھب اللَّھ : ، قال-وخمسمائة 

بن الحاكم أبي القاسم عبیداهللا بن عبداهللا بن أحمد 
أخبرنا أبو سعید : أخبرنا أبي، قال: الحسكاني، قال

عبدالرحمن بن الحسن بن علي النیسابوري بقراءتي 
من أصلھ وھو یسمع أن أبا الفضل محمد بن علیھ 

عبداهللا بن محمد بن المطلب الشیباني أخبرھم بالكوفة، 
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن الحسن بن : قال

كاس النجفي القاضي بالرملة قراءة علیھ من كتابھ سنة 
  .ثماني عشرة وثالثمائة

)1/34(  

  

لحسن ویروي الشیخ قطب الدین أحمد بن ا) تحویل(
الكني المتقدم أیضًا عن الشیخ حافظ علوم األئمة أبي 

بضم المثناة من أعلى فواو ساكنة [الفوارس توران شاه 



فراء فألف فنون وشین معجمة فألف فھاء، بن خمروشاه 
بخاء معجمة فشین فواو مھملتین فواو فشین معجمة  -

بموحدتین من تحت بینھما ألف  -بن بابوریة  -فألف فھا 
، عن الشیخ العالم ]فمثناه من تحت فھا الجیليفواو 

المكنى بعدل أھل األرض أبي علي بن آموج ویقال ابن 
آموج وآموج كصابون، عن الشیخ الحافظ مصنف شرح 

 -التحریر المرجوع إلیھ زید بن محمد الجیلي الكالري 
بكاف مفتوح فالم مشدد فألف فواو فیا النسبة، عن 

بن الخلیل، عن القاضي الشیخ الجلیل علي بن محمد 
األجل یوسف بن الحسن الجیلي خطیب اإلمام المؤید 

باهللا، عن اإلمام المؤید باهللا أبي الحسین أحمد بن 
الحسین الھاروني َعَلْیھ السَّالم، عن السید اإلمام أبي 

العباس أحمد بن إبراھیم الحسني، عن أبي القاسم 
غداد عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر شیخ الزیدیة بب

والعراق وھو والد القاسم صاحب الكتاب في إسناد 
مذھب الزیدیة وتعدادھم وتعداد تالمذة اإلمام األعظم 

  .زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
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ویروي القاضي یوسف خطیب المؤید باهللا ) تحویل(
أیضًا، عن اإلمام الناطق بالحق أبي طالب یحیى بن 

اهللا أحمد بن محمد الحسین الھاروني، عن أبي عبد
البغدادي، عن عبدالعزیز بن إسحاق، عن علي بن محمد 



حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم : بن كاس النخعي، قال
: المحاربي جدي أبو أمي سنة خمس وستین ومأتین، قال

وھو منسوب  - حدَّثني نصر بن مزاحم المنقري العطار 
 ونصر ھذا ھو صاحب اإلمام - إلى منقر كدرھم َجٌد لھ 

محمد بن إبراھیم أخي اإلمام القاسم بن إبراھیم الرسي، 
وصاحب اإلمام محمد بن محمد بن زید َعَلْیھم السَّالم، 

وروى لھ اإلمام الھادي إلى الحق في األحكام، 
واإلمامان المؤید باهللا وأبو طالب َعَلْیھم السَّالم، ومحمد 

حدَّثني : بن منصور المرادي رضي اللَّھ عنھ، قال
حدَّثني أبو خالد : ھیم بن الزبرقان التیمي، قالإبرا

حدَّثني زید بن علي َعَلْیھ السَّالم جمیع : الواسطي، قال
  .الكتاب المسمى بالمجموع لزید بن علي

  .ویسمى بمسند اإلمام زید أیضًا: قلت
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ولنا طریق أخرى إلى زید بن الحسن البیھقي وھي 
دین، عن السید صارم بالسند السابق إلى اإلمام شرف ال

الدین إبراھیم بن محمد بن عبداهللا الوزیر، عن أبیھ، عن 
جده، عن السید العالمة متمم الشفا صالح بن الجالل، 

عن السید العالمة الھادي بن یحیى صاحب الیاقوتة، عن 
القاضیین العالمین أحمد بن حمید الحارثي، وأحمد بن 

لمطھر، عن علي مرغم، عن اإلمام المھدي محمد بن ا
األمیر المؤید بن أحمد، عن األمیر الحسین بن بدر 



الدین، عن األمیر علي بن الحسین، عن الشیخ المفسر 
عطیة بن محمد النجراني، عن شیخي آل الرسول شمس 

الدین وبدره یحیى ومحمد ابني أحمد بن یحیى بن 
یحیى، عن القاضي جعفر بن أحمد، عن اإلمام المتوكل 

د بن سلیمان، عن شیخ اإلسالم زید بن على اللَّھ أحم
أخبرنا الحاكم إلى آخر السند : الحسن البیھقي، قال

  .المتقدم
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وأروي أمالي اإلمام أحمد بن عیسى بن زید َعَلْیھم 
باألسانید السابقة في المجموع إلى اإلمام : السَّالم

المتوكل على اهللا یحیى شرف الدین، عن السید اإلمام 
ین إبراھیم بن محمد الوزیر، عن السید اإلمام صارم الد

أبي العطایا عبداهللا بن یحیى َعَلْیھم السَّالم، عن الفقیھ 
نجم الدین یوسف بن أحمد، عن إمام الشیعة الزیدیة 

حسن بن محمد النحوي، عن الفقیھ عماد الدین یحیى بن 
حسن البحیبح رضي اللَّھ عنھم، عن األمیر المؤید بن 

میر الحسین بن محمد، عن األمیر علي بن أحمد، عن األ
الحسین، عن الشیخ عطیة بن محمد النجراني، عن 
األمیرین الداعیین إلى اللَّھ شمس الدین وبدره یحیى 

ومحمد ابني أحمد بن یحیى بن یحیى َعَلْیھم السَّالم، عن 
القاضي جعفر بن أحمد عن الكني، عن علي بن آموج 

علي خلیل، عن القاضي عن القاضي زید بن محمد، عن 



المؤید باهللا، وأبي : یوسف الخطیب، عن الثالثة األئمة
طالب، وأبي العباس، عن السید القدوة عالم أھل البیت 
بالري أبي زید عیسى بن محمد بن أحمد بن عیسى بن 
یحیى بن الحسین بن اإلمام زید بن علي المتوفى سنة 

محمد  ست وعشرین وثالثمائة بالري، عن شیخ اإلسالم
  .بن منصور المرادي
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وأرویھا بالسند المتقدم في المجموع إلى اإلمام المنصور 
باهللا عبداهللا بن حمزة َعَلْیھ السَّالم، عن الشیخ محیي 

الدین محمد بن أحمد بن الولید القرشي رضي اللَّھ عنھ، 
عن األمیر الداعي إلى اللَّھ شیبة الحمد بدرالدین محمد 

یحیى بن یحیى َعَلْیھم السَّالم، عن الشریف بن أحمد بن 
العالم تاج العترة الطاھرة أبي عبداهللا الحسن بن عبداهللا 
بن محمد بن یحیى من ولد المرتضى بن اإلمام الھادي 

إلى الحق یحیى بن الحسین َعَلْیھم السَّالم، المعروف 
أخبرنا الشیخ األجل محمد بن علوي بن : بالمھّول، قال
ثي قراءة علیھ بدار الكوفة في شھر ربیع غیرة الحار

أخبرنا أبو : اآلخر سنة خمس وخمسین وخمسمائة، قال
الفرج محمد بن أحمد بن عالن المعدل، عن أبي طالب 

أخبرنا أبو الحسین علي بن : محمد بن الصباغ، قال
حدَّثنا أبو جعفر محمد : عبدالرحمن بن ماتى الكاتب، قال

  .بن منصور بن یزید



أیضًا باألسانید السابقة في المجموع إلى  وأرویھا
القاضي جعفر بن أحمد، عن الشیخ الفاضل العدل أبي 

أخبرنا : علي الحسن بن علي بن مالعب األسدي، قال
وأبو الحسن : الشریف السید عمر بن إبراھیم العلوي

محمد بن أحمد بن نجل العطار قراءة علیھما جمیعا، 
ن الحارث عن محمد بن أخبرنا أبو الفرج محمد ب: قاال

الحسین البرار المعروف بابن الصباغ عن علي بن 
ماتى بالكسر للمثناة الفوقانیة، وقیل بالفتح مولى آل زید 

حدَّثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن : بن علي، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، ثم ساق األخبار : یزید، قال

سمى واآلثار في جمیع األبواب إلى آخر الكتاب الم
  .أمالي أحمد بن عیسى
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وأروي بھذه األسانید لألمالي كتَب حافظ علوم آل محمد 
أبي جعفر محمد بن منصور المرادي رضي اللَّھ عنھ 

  .التي منھا كتاب الذكر المنقول منھ في ھذا الكتاب
وأروي مؤلفات إمام الیمن أمیر المؤمنین الھادي إلى 

بن إبراھیم َعَلْیھم  الحق یحیى بن الحسین بن القاسم
السَّالم األحكام والمنتخب والمجموع وغیرھا، وجمیع 
مؤلفات إمام الجیل والدیلم الناصر للحق األقوم أمیر 

المؤمنین أبي الحسن الحسن بن علي بن الحسن 
األطروش َعَلْیھم السَّالم البساط والتفسیر وغیرھما، 



ي الحسین ومؤلفات اإلمام المؤید باهللا أمیر المؤمنین أب
أحمد بن الحسین الھاروني َعَلْیھ السَّالم التجرید 

  .وشرحھ، واإلفادة، واألمالي، وجمیع مؤلفاتھ
وأخیھ اإلمام الناطق بالحق أمیر المؤمنین أبي طالب 

یحیى بن الحسین الھاروني َعَلْیھ السَّالم التحریر 
  .وشرحھ، واإلفادة، واألمالي، وجمیع مؤلفاتھ

الحكمة أبي العباس أحمد بن إبراھیم  وشیخ األئمة وارث
الحسني َعَلْیھ السَّالم شرح األحكام، وشرح المنتخب، 

  .والنصوص، والمصابیح، وجمیع مؤلفاتھ
وأصول األحكام لإلمام المتوكل على اللَّھ أبي الحسن 

  .أمیر المؤمنین أحمد بن سلیمان َعَلْیھ السَّالم
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رح التحریر للقاضي وشرح األحكام لعلي بن بالل، وش
زید بن محمد رضي اهللا عنھما المنتزع من شرح 

التحریر، عن شیخي باألسانید المتقدمة، عن اإلمام 
شرف الدین، عن القاضي العالمة علي بن أحمد 

الشظبي، عن القاضي العالمة علي بن زید رضي اهللا 
عنھم، عن اإلمام المتوكل على اللَّھ المطھر بن محمد بن 

حمزي، عن الفقیھ نجم الدین یوسف بن أحمد، سلیمان ال
عن الفقیھ شرف الدین الحسن بن محمد النحوي، عن 
الفقیھ عماد الدین یحیى بن حسن البحیبح رضي اهللا 

عنھم، عن األمیر الخطیر المؤید بن أحمد، عن األمیر 



الكبیر الناصر للحق الحسین بن بدر الدین محمد، عن 
مد، عن األمیرین الشیخ محیي الدین عطیة بن مح

الداعیین إلى اللَّھ شیبتي الحمد شمس الدین وبدره یحیى 
ومحمد ابني أحمد بن یحیى بن یحیى، عن القاضي 

شمس الدین جعفر بن أحمد، عن اإلمام المتوكل على 
  .اللَّھ أحمد بن سلیمان َعَلْیھ السَّالم في أصول األحكام

ویروي القاضي شمس الدین جعفر بن أحمد عن 
اضي أحمد بن الحسن الكني عن أبي الفوارس توران الق

شاه عن أبي علي بن آموج عن القاضي زید بن محمد 
عن علي خلیل عن القاضي یوسف الخطیب رضي اهللا 

عنھم عن اإلمام المؤید باهللا واإلمام أبي طالب عن السید 
أبي العباس عن السید اإلمام علي بن العباس الحسني 

  .الحق جمیع مؤلفاتھعن اإلمام الھادي إلى 
ویروي اإلمامان المؤید باهللا وأخوه أبو طالب وأبو 

العباس الحسني عن الشیخ العالم أبي الحسین علي بن 
إسماعیل الفقیھ عن اإلمام الناصر للحق الحسن بن علي 

  .األطروش جمیع مؤلفاتھ
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ویروي اإلمامان المؤید باهللا وأبو طالب وأبو العباس 
السید اإلمام یحیى الھادي بن اإلمام الحسني عن 

المرتضى محمد بن یحیى بن الحسین، عن عمھ اإلمام 
الناصر لدین اللَّھ أحمد بن یحیى بن الحسین، عن والده 



إمام الیمن أمیر المؤمنین الھادي إلى الحق یحیى بن 
الحسین بن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھم السَّالم، فنروي 

  .ه بالسند المتصل بھمؤلفات كل من تقدم ذكر
وأروي كتاب األحكام، والمنتخب، والفنون للھادي َعَلْیھ 

السَّالم، وأصول األحكام لإلمام أحمد بن سلیمان َعَلْیھ 
السَّالم بالطرق السابقة في المجموع إلى اإلمام 

المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة َعَلْیھ السَّالم، عن محیي 
ضي اهللا عنھم، عن أمیر الدین محمد بن أحمد القرشي ر

المؤمنین اإلمام المتوكل على اللَّھ أحمد بن سلیمان في 
أصول األحكام قراءة علیھ إلى كتاب الوصایا ومناولة 

لبقیتھ، وبھذا السند عن اإلمام أحمد بن سلیمان، عن 
الشیخ األجل إسحاق بن أحمد، عن عبدالرزاق بن أحمد، 

م یوسف بن عن الشریف علي بن الحارث وأبي الھیث
أبي العشیرة، عن الحسن بن محمد الضھري إمام مسجد 

الھادي، عن محمد بن الفتح رضوان اللَّھ علیھم، عن 
اإلمام المرتضى لدین اللَّھ محمد، عن أبیھ إمام الیمن 
أمیر المؤمنین الھادي إلى الحق یحیى بن الحسین بن 

  .القاسم َعَلْیھم السَّالم
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لبالغة من كالم أمیر المؤمنین َعَلْیھ وأروي كتاب نھج ا
السَّالم وأخي سید المرسلین َعَلْیھ السَّالم الذي جمعھ 

السید اإلمام الشریف الرضي رضي اهللا عنھ علم من 



أعالم أھل البیت النبوي أبو الحسن محمد بن الحسین بن 
موسى بن محمد بن موسى بن إبراھیم بن موسى الكاظم 

ھم السَّالم المتوفى سنة ست بن جعفر الصادق َعَلْی
وأربعین، عن ست وأربعین وھو من خالصة العترة 
النبویة، وأعالم العصابة الزیدیة كما صرح بھ اإلمام 

عبداهللا بن حمزة وغیره باألسانید الصحیحة السابقة في 
المجموع وغیره إلى اإلمام الحجة عبداهللا بن حمزة، عن 

لنھدي، عن السید الشیخ العالمة الفاضل عمر بن جمیل ا
اإلمام علم األعالم یحیى بن إسماعیل بن علي الحسیني، 

عن عمھ السید اإلمام الحسین بن علي الجویني، عن 
  .المؤلف الشریف الرضي رضي اهللا عنھم
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ألبي عبداهللا محمد بن علي : وأروي كتاب الجامع الكافي
العلوي الحسني رضي اللَّھ عنھم وھو جامع آل محمد 

األسانید المتقدمة في المجموع وغیره إلى اإلمام شرف ب
الدین عن السید اإلمام أبي العطایا عبداهللا، عن أبیھ 
السید العالمة الرباني یحیى بن المھدي الزیدي نسبًا 

ومذھبًا، عن اإلمام الواثق باهللا المطھر، عن أبیھ اإلمام 
المھدي محمد بن المطھر، عن العالمة الزاھد محمد بن 

بداهللا الغزال، عن العالمة محیي الدین أحمد بن أبي ع
الفتوح الحسني، عن العالمة سدید الدین علي بن بدر 

الھمداني، عن الشیخ العالمة نصر اللَّھ منصور بن 



محمد المدلل، عن الشیخ العالمة أحد مشائخ الزیدیة 
بالكوفة أبي علي الحسن بن علي بن مالعب األسدي، 

لعدل أبي منصور یحیى بن محمد عن الشیخ العالمة ا
الثقفي، عن المؤلف السید اإلمام الحافظ أبي عبداهللا 

  .محمد بن علي العلوي رضي اهللا عنھم أجمعین
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وأروي كتاب شفاء األوام للسید اإلمام الناطق بالحق 
حافظ العترة أبي طالب األمیر الحسین بن األمیر الداعي 

دین محمد بن أحمد بن یحیى إلى اللَّھ شیبة الحمد بدرال
بن یحیى َعَلْیھ السَّالم، وجمیع مؤلفاتھ كالتقریر شرح 
التحریر، وینابیع النصیحة، وثمرة األفكار، واإلرشاد 

إلى سواء اإلعتقاد، وغیر ذلك من مؤلفاتھ بالسند السابق 
في المجموع إلى اإلمام المنصور باهللا القاسم بن محمد 

السید اإلمام العالمة أمیر الدین بن  َعَلْیھ السَّالم عن جدنا
عبداهللا الھدوي قراءة في الشفاء وإجازة في الجمیع، 

وعن السید العالمة اإلمام إبراھیم بن المھدي القاسمي 
الجحافي، وعن السید اإلمام صالح بن أحمد بن عبداهللا 

بن الوزیر َعَلْیھم السَّالم ثالثتھم یروون عن اإلمام 
یحیى شرف الدین عن اإلمام  المتوكل على اللَّھ

المنصور باهللا محمد بن علي السراجي، عن اإلمام 
الھادي لدین اللَّھ عزالدین بن الحسن، عن اإلمام 

المتوكل على اللَّھ المطھر بن محمد بن سلیمان، عن 



اإلمام الواثق باهللا المطھر، عن والده اإلمام المھدي لدین 
كل على اللَّھ المطھر اللَّھ محمد، عن والده اإلمام المتو

بن یحیى، عن المؤلف األمیر الناصر للحق الحسین بن 
  .بدر الدین محمد رضي اهللا عنھم أجمعین
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وأروي الشفاء وتتمتھ بالطرق السابقة إلى اإلمام 
المتوكل على اللَّھ یحیى شرف الدین َعَلْیھ السَّالم وھو 

براھیم الوزیر یرویھ قراءة على السید اإلمام الھادي بن إ
وھو واإلمام أیضًا یرویانھ عن والده السید الحافظ 

صارم الدین إبراھیم بن محمد الوزیر َعَلْیھ السَّالم، وھو 
یرویھ بالطرق األولى قراءة على والده شیخ العترة 

محمد بن عبداهللا الوزیر عن والده السید اإلمام عبداهللا 
ءة على السید بن الھادي بن إبراھیم بن علي الوزیر قرا

اإلمام شیخ اآلل صالح بن الجالل صاحب التتمة 
الكبرى والصغرى، وھو یرویھ قراءة على السید اإلمام 

شیخ اآلل محمد الھادي بن یحیى صاحب الیاقوتة بن 
الحسین قراءة على اإلمام الولي المھدي لدین اللَّھ علي 

یة بن محمد َعَلْیھ السَّالم قراءة على إمام الشیعة الزید
وشیخ الشریعة أحمد بن حمید الحارثي رضي اهللا عنھ 

قراءة على اإلمام المھدي لدین اللَّھ محمد بن المطھر بن 
یحیى قراءة على السید اإلمام شیخ اآلل محمد بن المؤید 

بن أحمد قراءة على المؤلف األمیر الناصر للحق 



الحسین بن محمد رضي اهللا عنھم أجمعین، ولھ طرق 
وجمیع من قدمنا ذكره في . ناھا إختصارًاغیر ھذه ترك

األسانید من األئمة األطھار والعلماء األخیار الثقات 
  .األبرار رحمة اللَّھ علیھم ورضوانھ
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وأروي صحیفة اإلمام علي الرضى بن موسى الكاظم 
َعَلْیھ السَّالم باألسانید المتقدمة إلى اإلمام المھدي أحمد 

ْیھ السَّالم، عن سلیمان بن بن یحیى المرتضى َعَل
إبراھیم، عن أبیھ إبراھیم، عن اإلمام نجم الدین 

التبریزي، عن الحافظ بن عساكر، عن إبراھیم بن 
طاھر السحامي، عن الحافظ البیھقي الشافعي، عن أبي 

أنبأنا أبو : القاسم المفسر، عن أبي بكر بن جعدة، قال
حدَّثني : الالقاسم عبداهللا بن أحمد بن عامر الطائي، ق

حدَّثني علي بن موسى الرضى سنة أربع : أبي، قال
. حدَّثني أبي عن أبیھ عن آبائھ: وتسعین ومائة، قال

  .انتھى
قال شیخنا عالمة العصر الحجة مجدالدین بن محمد بن 

واعلم : منصور المؤیدي أیَّده اللَّھ في كتابھ لوامع األنوار
بتصحیح من قد صح  - یعني الصحیفة  -أن ھذا المسند 

یعتمد على تصحیحھ، وبالتخریج لغالبھ إن لم یكن 
  .لجمیعھ كما أشار السید اإلمام

یعني صاحب طبقات الزیدیة السید العالمة صارم : قلت



الدین إبراھیم بن القاسم بن المؤید باهللا محمد بن القاسم 
كما أشار إلیھ السید : بن محمد رضي اهللا عنھم، قال

َعَلْیھم السَّالم بأسانیدھم المعتمدة،  اإلمام في كتب أئمتنا
فإن في  -وأما السند المذكور من طریق ابن عساكر 

رجالھ من بعد اإلمام أحمد بن یحیى المرتضى من لم 
  .انتھى. یصح عندي توثیقھ

وأما مؤلفات اإلمامین المرتضى والناصر : قال أیَّده اللَّھ
م فھي مرویة ولدي اإلمام الھادي إلى الحق َعَلْیھم السَّال

في الشافي، وقد ذكرتھا في التحف الفاطمیة، وصحت 
روایتھا بذلك، وبما صححھ اإلمام المؤید باهللا محمد بن 

  .القاسم فیما كتبھ إلى المدینة
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كتاب النھي : ومن كتب المرتضى َعَلْیھ السَّالم: قلت
  .واإلیضاح المأخوذ منھما في ھذا الكتاب

وأمَّا البرھان في تفسیر القرآن لإلمام : قال أیَّده اللَّھ
الناصر أبي الفتح الدیلمي َعَلْیھ السَّالم ؛ فقد صح 

بتصحیح اإلمام الحجة المنصور باهللا عبداهللا بن حمزة، 
واإلمام المؤید باهللا محمد بن القاسم َعَلْیھم السَّالم، وما 
ذكرت التصحیح لھ على ھذا الوجھ فلعدم تسلسل السند 

  .انتھى. يء من المسندات الموجودةإلیھ في ش
وأروي كتاب سلسلة اإلبریز بالسند السابق إلى جدنا 
اإلمام المظلل بالغمام المتوكل على اللَّھ المطھر بن 



یحیى َعَلْیھ السَّالم، عن عمران بن الحسن قراءة، عن 
أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي حرمي العطار المكي، 

الشریف بقیة السادة بحلب  حدَّثنا بسلسلة األبریز: قال
أحمد بن محمد بن جعفر، عن بقیة المشائخ محمد بن 

أخبرنا السید اإلمام أبو : علي بن ناشر األنصاري، قال
محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الحسیني قراءة 

علینا من لفظھ غیر مرة، سنة سبع وثالثین وخمسمائة، 
أبي  حدَّثني سیدي ووالدي أبو الحسن علي بن: قال

حدَّثني : طالب في سنة ست وستین وأربعمائة، قال
سیدي ووالدي أبوطالب الحسن بن عبیداهللا الحسیني في 

حدَّثني سیدي : سنة أربع وثالثین وأربعمائة، قال
: حدَّثني سیدي ووالدي محمد، قال: ووالدي عبداهللا، قال

: حدَّثني والدي علي، قال: حدَّثني والدي عبیداهللا، قال
حدَّثني والدي : ي سیدي ووالدي الحسن، قالحدَّثن

حدَّثني سیدي ووالدي جعفر الملقب : الحسین، قال
: حدَّثني سیدي ووالدي عبیداهللا الزاھد، قال: الحجة، قال

  حدَّثني: حدَّثني سیدي ووالدي الحسین األصغر، قال
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: سیدي ووالدي علي بن الحسین زین العابدین، قال
الدي الحسین المظلوم الشھید سبط حدَّثني سیدي وو

حدَّثني سیدي : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
ووالدي أمیر المؤمنین ویعسوب الدین علي بن أبي 



قال : طالب صلوات اللَّھ وسالمھ علیھم أجمعین، قال
لیس الخبر : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

، إلى آخر األربعین، ونرویھا بسند آخر ))ةكالمعاین
  .مذكور في طبقات الزیدیة وبلوغ األماني

)1/49(  

  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  القول في النیَّة

باإلسناد ]: 241ص[أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في األمالي 
َأْخَبرنا عبداهللا بن : َأْخَبرنا أبي رحمھ اهللا، قال: إلیھا، قال

حدَّثنا محمد بن : َأْخَبرنا أبي، قال: م، قالأحمد بن سالَّ
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن عمرو بن : منصور، قال

جمیع، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن 
قال رسول اللَّھ َصلَّى : أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

قراءُة القرآن في الصالة أفضُل : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
من قراءة القرآن في غیر الصالة، وقراءُة القرآِن في 

غیر الصالة أفضُل من ذكر اللَّھ تعالى، وذكُر اللَّھ تعالى 
أفضُل من الصدقة، والصدقُة أفضُل من الصیام، 

ال قول إالَّ بعمل، : ((، ثم قال))والصیام ُجنَّة من النار
 نیة إالَّ وال قوَل وال عمَل إالَّ بنیة، وال قوَل وال عمَل وال

  )).بإصابة السنَّة
الناصر للحق األطروش َعَلْیھ السَّالم في البساط 

حدَّثنا محمد بن منصور : باإلسناد إلیھ، قال]: 65ص[



بلفظ الحدیث المتقدم وسنده إالَّ أنھ أرسلھ علي بن 
  .الحسین َعَلْیھ السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : قال وفي سلسلة اإلبریز
ص  3لوامع األنوار ج)). [األعمال بالنیة: ((َوآلھ وَسلَّم

232.[  
* * * * * * * * * *  
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  القول في الطھارة
، ]1/21:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني : وبھ قال وحدَّثنا محمد، قال]: 1/44:الرأب[
ن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، أحمد ب

عذاب القبر من : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).من البول، والدَّین، والنَّمیمة: ثالثة

المرتضى محمد بن یحیى بن الحسین َعَلْیھم السَّالم 
في كتاب النھي عن ]: 248المجموعة الفاخرة ص [

نھى : (م السَّالم، قالأبیھ، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یصلي الرجل 

  ).في ثوب غیر طاھر
] 72ص [مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

  .مثل حدیث األمالي: بسنده عن علي َعَلْیھ السَّالم
* * * * * * * * * *  

  القول في الفأرة تقع في الماء ونحوه



] 1/90:العلوم[ي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم أمال
حدَّثنا عباد بن : حدَّثنا محمد، قال]: 1/192:الرأب[

یعقوب، عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، 
عن أبي البختري، عن علي صلوات اللَّھ علیھ، في 

كان جامدًا () إذا: (الفأرة تقع في السمن فتموت، قال
قیت وأكل ما بقي، وإن كان ذائبًا لم ُأِخَذْت وما حولھا فُأل

ُیْؤَكل، وإذا وقعت في البئر فماتت نزحت حتى یغلبھم 
  ).الماء، وإذا وقعت في الخل فماتت أھریق

* * * * * * * * * *  
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  القول فیما یقال عند دخول المخرج والخروج منھ
، ]1/14:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بالسند األول، أحمد بن عیسى، عن ]: 1/25:الرأب[
حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

بسم : (إنَّھ كان إذا دخل الَمْخَرج، قال: َعَلْیھم السَّالم، قال
اللَّھ، اللھم أني أعوذ بك من الرجس النجس الخبیث 

  ).الُمْخِبِث الشیطان الرجیم
شرح [التجرید  المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح

بھذا السند ولفظھ، وروى محمد بن ]: 1/31:التجرید
  .إلخ وذكر مثل حدیث األمالي...منصور عن أحمد 

بسنده عن ] 76ص[مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
فإذا خرج من : (آبائھ عن علي مثُل خبِر األمالي، وزیادة



هللا الحمدهللا الذي عافاني في جسدي، الحمد: الَمْخَرج قال
  ).الذي أماط عني األذى

روي عن ]: 1ج/48ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ كان إذا خرج من 

  .، مثُلھ)إلخ.. الحمدهللا: (المتبرز، قال
وروى محمد ]: 13ص/1ج() [وفي الجامع الكافي

بإسناده عن علي صلى اهللا علیھ أنھ كان إذا خرج من 
  .إلخ مثُلھ.. مخرجال

، ]1/15:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/25:الرأب[

أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، 
أنھ كان إذا : (عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

  .مثُلھ) خإل.. خرج من المخرج قال الحمدهللا
* * * * * * * * * *  
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  القول فیما ُنِھي عنھ حال البول والغائط
َأْخَبرنا محمد بن ]: 1/15:العلوم[، ]1/27:الرأب[وفیھا 

حدَّثنا أحمد بن صبیح، عن حسین بن : منصور، قال
علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ  نھانا رسول: (َعَلْیھم السَّالم، قال
َوآلھ وَسلَّم أن َیَتَبرَّز الرجُل منَّا بین القبور، أو تحت 

  ).نھٍر جار() الشجرة المثمرة، أو على َضفَّة



بلغنا عن ]: 48ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ نھى أصحابھ 

بلة واستدبارھا في الغائط، وعن عن استقبال الق
  .استنجائھم بأیمانھم

وصححھ عنھ َصلَّى اهللا ]: 22ص[وروى في المنتخب 
إذا أتى أحدكم الغائط فال : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).یستقبل القبلة، وال یستدبرھا، شرقوا أو غربوا
وفي كتاب النھي لمحمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم 

عن أبیھ، عن آبائھ ): 248(مجموعة الفاخرة صال
: َعَلْیھم السَّالم، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أنھ نھى أن یستقبل الرجل الریح وھو یبول، ونھى أن ((
  )).، أو قائمًا()یبول الرجل عریانًا

 ونھى َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یبال على قبر أو بین
المقابر، ونھى عن الغائط على الطریق، ونھى أن 

  .یقضي الرجل حاجتھ من الغائط والناس ینظرون
استتروا واستحیوا؛ فإن الستر والحیاء من : ((وقال

ونھى َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یستنجي )) اإلیمان
الرجل بیمینھ، ونھى أن یدخل الرجل یده في اإلناء إذا 

  .حتى یغسلھاقام من نومھ 
* * * * * * * * * *  
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  القول في االستنجاء
]: 1/22:العلوم[، ]1/46:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 

وحدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین : حدَّثنا محمد، قال
بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، 

آلھ عن علي علیھ السالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
ھل یجزي امرأة أن تستنجي : أن امرأة سألتھ: وَسلَّم

  )).ال، إالَّ أن ال تجد الماء: ((بغیر الماء ؟ قال
ال : ((وفیھا بھذا السند عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

تستنجي المرأة بشيء سوى الماء، إالَّ أن ال تجد 
  )).الماء

نھ َصلَّى في مجموع زید عن آبائھ ع]: 72ص[ومثُلھ 
بحذف الیاء في ) ال تستنِج: (اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، بلفظ

  .تستنجي على النھي
والذي یدل على ذلك ]: 33ص 1ج[وفي شرح التجرید 

ما رواه زید بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا 
ھل یجزي إمراءة أن : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن امرأة سألتھ

ال، إالَّ أن ال تجد : ((ء ِسوى الماء ؟ فقالتستنجي بشي
  )).الماء

* * * * * * * * * *  
  القول في الوضوء

، ]1/64:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
: قال أبو جعفر محمد بن منصور]: 1/32:العلوم[

حدَّثني أبي، : وجدُت في كتابي عن عیسى بن عبداهللا قال
قال : ھ قالعن أبیھ، عن جده، عن علي صلى اهللا علی



باب وثیق بینكم : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).وبین الشیطان الطَّھور
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: وبھ قال]: 306ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
 -َأْخَبرنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي 

الرحمن أخبرنا أبو الحسین علي بن عبد: ، قال-ببغداد 
: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: بن عیسى بن ماتي، قال

حدَّثنا عباد بن یعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن عبداهللا 
بن المسیب، عن أبي () بن محمد بن عقیل، عن سعید

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : سعید الخدري، قال
خطایا، ویزید بھ أال أدلكم على ما یكفر اهللا بھ ال: ((وَسلَّم

إسباغ : ((بلى یا رسول اهللا، قال: ، قالوا))في الحسنات
() الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى ھذه

المساجد، وانتظار الصالة، بعد الصالة فما منكم من 
رجل یخرج من بیتھ متطھرًا، فیصلي في الجماعة مع 
المسلمین، ثم یجلس في مجلسھ ینتظر الصالة األخرى 

اللھم ارحمھ، فإذا ()) اللھم اغفر لھ: (والمالئكة تقول إالَّ
قمتم إلى الصالة، فسوُّوا صفوفكم، وُسدوا الُفَرْج، فإني 

اللَّھ أكبر، : أراكم من وراء ظھري، فإذا قال إمامكم
سمع اللَّھ : اللَّھ أكبر، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: فقولوا

صفوف  ربنا لك الحمد، وخیُر: لمن حمده، فقولوا
الرجال المقدُم، وشرھا المؤخُر، وخیُر صفوف النساء 



المؤخُر، وشُرھا المقدم، یا معشر النساء إذا سجد 
الرجال فاخفظن أبصارُكنَّ وال ترین عورات الرجال 

  )).من ضیق اُألُزر
ومثلھ في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بن بسنده عن محمد ]:1/190:العلوم[، ]1/388:الرأب[
: منصور إلى آخره، وفي لفظھا إالَّ أن المالئكة تقول

)) فإذا قال إمامكم((و . إلخ.. اللھم اغفر لھ اللھم ارحمھ
  .بالفاء الحدیث بتمامھ
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، ]1/32:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني أبو الطاھر، : حدَّثني محمد، قال]: 1/64:الرأب[

عن جده، عن علي َعَلْیھ  حدَّثني أبي، عن أبیھ،: قال
: قال رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم قال

تأتي أمتي یوم القیامة غرًا محجَِّلین من أثر ((
  )).الوضوء

)) وفي البساط لإلمام الناصر األطروش َعَلْیھ السَّالم 
وحدَّثني أخي الحسین بن علي ومحمد بن ]: 72ص[

یعنیان  -دَّثنا علي بن الحسن ح: منصور المرادي، قاال
عن علي بن جعفر، عن أخیھ موسى  -أبي َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول : بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن محمد، قال
من أسبغ وضوءه، : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

زكاة مالھ، وخزن لسانھ، وكف () وأحسَن صالَتھ، وأدَّى



ألھل بیت نبیئھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ  غضبھ، وأدَّى النصیحة
َوآلھ وَسلَّم فقد استكمل حقائق اإلیمان، وأبواُب الجنَّة 

  )).ُمَفّتحة لھ
َأْخَبرنا السید أبو : وفي أمالي المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم

َأْخَبرنا أبو عبداهللا محمد بن : الحسین الھاروني، قال
ق إلى آخر سند أخبرنا الناصر للح: عثمان النقاش، قال

ألھل بیت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : الناصر وحدیثھ بلفظ
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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، ]1/66:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أبو : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/34:العلوم[

یھ، حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن أب: الطاھر، قال
قال رسول اللَّھ َصلَّى : (عن علي صلى اهللا علیھ، قال

: لما ُأْسِري بي إلى السماء قیل لي: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
: ال أدري ؛ فَعلِّْمني، قال: فیم یختصم المأل األعلى؟ قلت

، ونقل األقدام إلى ()في إسباغ الوضوء في الَسَبرات
  ))).الةالجماعات، وانتظار الصالة بعد الص

عن آبائھ، ]: 115ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أفضل األعمال إسباغ : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

الطھور في السبرات، ونقل األقدام إلى الجماعات، 
  ).وانتظار الصالة بعد الصالة
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: وبھ قال]: 74ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
عباس أحمد بن إبراھیم الحسني رحمھ اللَّھ، حدَّثنا أبو ال

حدَّثنا أبو زید عیسى بن محمد العلوي رحمھ اللَّھ، : قال
حدَّثنا أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور المرادي، قال: قال

بن عیسى بن زید بن علي، عن الحسین بن علوان، عن 
أبي خالد الواسطي، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : ھ علیھم، قالعلي صلوات اللَّ
مالم یعط أحد من األنبیاء () ُأعطیُت: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

قبلي، ُجعلت لي األرض مسجدًا وطھورًا ، وذلك قولھ 
} َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا َطیًِّبا{: عّز وجل

لألنبیاء قبلي، ، وُأِحل لي المغنم، ولم ُیَحل ]43:النساء[
َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ {: وذلك قولھ عّز وجل
، وُنِصرت بالرعب ]41:األنفال[} ِللَِّھ ُخُمَسُھ َوِللرَُّسوِل

تأتي : على مسیرة شھر، وفضِّلت على األنبیاء بثالث
أمتي یوم القیامة غرًا محجلین معروفین من بین األمم، 

ؤذنون یوم القیامة أطول الناس أعناقًا ینادون ویأتي الم
بشھادة أن ال إلھ إالَّ اللَّھ وأني محمد رسول اللَّھ، والثالثة 

لیس من نبي إالَّ ھو یحاسب یوم القیامة بذنب غیري،  -
ِلَیْغِفَر َلَك اللَُّھ َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبَك َوَما {: لقولھ تعالى

  ])).2:الفتح[}َتَأخََّر
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، ]1/62:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، ]: 1/31:العلوم[

عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن 
قال رسول اللَّھ َصلَّى : آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

أعطیت ثالثًا لم یعطھّن نبي : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
قبل غرًا، : ، بزیادة)إلى آخر الحدیث الذي قبلھ... يقبل
وبدل لألنبیاء قبلي )). إلخ... منزلتھا منزلة األنبیاء((
وبعد )) یوم القیامة((وبعد على األنبیاء )) ألحد قبلي((

وبدل رسول اهللا )) معروفین((أطول الناس أعناقًا 
  )).عبده ورسولھ((

اهللا َعَلْیھ َوآلھ بسنده عنھ َصلَّى ]: 74ص[وفي المجموع 
)) من آثار الوضوء((وَسلَّم مثل أمالي أبي طالب بزیادة 

وأن محمدًا عبده ) (إني محمد رسول اهللا(وبدل 
  ).ورسولھ

قال رسول اللَّھ : بسنده، قال]: 73ص[وفي المجموع 
ما من امرٍء مسلٍم قام في : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

تن بھ، ثم تطھر للصالة، جوف اللیل إلى سواكھ فاس
الوضوء، ثم قام إلى بیت من بیوت اللَّھ عّز () وأسبغ

وجل إالَّ أتاه ملك فوضع فاه على ِفیھ، فال یخرج من 
جوفھ شيء إالَّ دخل جوف الملك حتى یجیئ بھ یوم 

  )).القیامة شھیدًا شفیعًا
، ]1/43:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

فاستن، ثم ((دم مثُلھ بلفظ بسنده المتق]: 1/21:العلوم[
  )).إلخ.... تطھر، فأسبغ



)1/59(  

  

: وبھ قال]: 425ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا : َأْخَبرنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال

حدَّثنا : أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق الكوفي، قال
لیمان بن إبراھیم حدَّثنا س: علي بن محمد النخعي، قال

حدَّثنا نصر بن مزاحم : بن عبید المحاربي، قال
: حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال: الَمْنِقري، قال

حدَّثني زید بن علي، عن : حدَّثنا أبو خالد الواسطي، قال
سمعت : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

سبعًة : ((آلھ وَسلَّم یقولرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
شاب نشأ في : تحت ظل العرش یوم ال ظل إالَّ ظلھ

عبادة اللَّھ عّز وجل، ورجل دعتھ امرأة ذات حسب 
إني أخاف اللَّھ رب العالمین، : ونسب إلى نفسھا، فقال

ورجل خرج من بیتھ فأسبغ الطھور، ثم مشى إلى بیت 
، ثم ھلك من بیوت اللَّھ لیقیم فریضة من فرائض اللَّھ

فیما بینھ وبین ذلك، ورجل خرج حاجًا أو معتمرًا، 
ورجل خرج مجاھدًا في سبیل اللَّھ، ورجل خرج ضاربًا 

في األرض یطلب من فضل اللَّھ ما یكفي بھ نفسھ، 
ویعود بھ على عیالھ، ورجل قام في جوف اللیل بعدما 

ھدأت العیون، فأسبغ الطھور، ثم قام إلى بیت من بیوت 
  )).فھلك فیما بینھ وبین ذلكاللَّھ، 

عن آبائھ ]: 410ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 



َعَلْیھم السَّالم عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، واللفظ 
  .لألمالي
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وفي ]: 1ج 50،51ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
َلْیھ َوآلھ إسباغ الوضوء ما بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َع

یتوضى فیحسن وضوءه () ما من امرء: ((وَسلَّم أنھ قال
ثم یصلي إالَّ غفر اللَّھ لھ ما بینھ وبین الصالة األخرى 

  )).حتى یصلیھا
وفي إسباغ الوضوء ما بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

أال أخبركم بما یمحو اللَّھ بھ : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
إسباغ الوضوء على ! ویرفع بھ الدرجاتالخطایا، 

المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصالة 
  )).بعد الصالة فذلكم الرباط فذلك الرباط

بلغنا عن زید بن علي، عن أبیھ، ]: 1ج 52ص[وفیھا 
قال رسول : عن علي بن طالب رضي اهللا عنھ أنھ قال

ال تقبل الصالة إالَّ (( :اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
بطھور، وال تقبل الصالة إالَّ بقرآن، وال تتم صالة إالَّ 

  )).بزكاة، وال تقبل صدقة من غلول
* * * * * * * * * *  

  القول في صفة التطھر
، ]1/52:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بسنده المتقدم عن حسین بن علوان، ]: 1/26:العلوم[



جلست أتوضا، وأقبل : (َلْیھ السَّالم قالعن علي َع
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حین ابتدأت في 

، ثم ))تمضمض واستنشق واستنثر: ((الوضوء، فقال
قد یجزیك من ذلك : ((غسلت وجھي ثالثًا، فقال

وغسلت ذراعيَّ، ومسحت برأسي : وقال)) مرتان
وغسلت )) لك المّرةقد یجزیك من ذ: ((مرتین ، فقال

یا علي خلل األصابع قبل أن تخلل : ((قدميَّ فقال
  )).بالنار

)1/61(  

  

ویدل على ذلك ما ]: 1ج 39ص[وفي شرح التجرید 
َأْخَبرنا بھ أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني رضي 

َأْخَبرنا أبو زید عیسى بن محمد العلوي : اهللا عنھ، قال
حدَّثنا أحمد : ن منصور، قالحدَّثنا محمد ب: الرازي، قال

بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن 
: زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

جلست أتوضأ، فأقبل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ (
تمضمض، : ((وَسلَّم حین ابتدأت في الوضوء، فقال

  )).واستنشق، واستنثر
بسنده عن آبائھ، عنھ َعَلْیھ ]: 49ص[وفي المجموع 

رأیت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : السَّالم قال
توضأ، فغسل وجھھ وذراعیة ثالثًا ثالثًا، وتمضمض 

مرة، () واستنشق، ثالثًا ثالثًا ومسح برأسھ وأذنیھ مرة



  .وغسل قدمیھ ثالثًا
لسَّالم والحسن قال القاسم َعَلْیھ ا: وفي الجامع الكافي

: َعَلْیھ السَّالم في روایة ابن صباح عنھ وھو قول محمد
الوضوء ثالثًا ثالثًا سنة من النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  .وَسلَّم
، ]1/28:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور قال]: 1/16:العلوم[
: بن عبداهللا، قالحدَّثنا عیسى : محمد بن راشد، قال

أخبرني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم 
ال : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

صالة لمن ال وضوء لھ، وال وضوَء لمن لم یذكر اسم 
  )).اهللا عّز وجل

وذكر المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
  .لتسمیة باإلجماعتخصیص ناسي ا

)1/62(  

  

وحدَّثنا محمد، ]: 18:العلوم[، ]35:الرأب[أمالي أحمد 
حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، : حدَّثنا أبو الطاھر، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھ السَّالم قال
خللوا أصابعكم قبل أن تخلل : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).بالنار
وعنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 1ج 55ص[حكام وفي األ

َخلِّلوا األصابع بالماء قبل أن تخلل : ((وَسلَّم أنھ قال



  )).بالنار
أخبرنا أبو عبداهللا محمد بن : وفي أمالي المؤید باهللا

َأْخَبرنا الناصر للحق الحسن بن : عثمان النقاش، قال
قال : ديعلي َعَلْیھ السَّالم عن محمد بن منصور المرا

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن : َأْخَبرنا أبو الطاھر العلوي قال
قال رسول اللَّھ َصلَّى : جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

خلِّلوا أصابعكم قبل أن ُتَخلََّل : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).بالنار

  القول في طھارة بعض الحیوانات وحلھ
قد َأْخَبرنا أبو العباس و]: 15ص 1ج[في شرح التجرید 

: أخَأْخَبرنا برنا علي بن سلیمان، قال: الحسني، قال
حدَّثنا الحسن بن : حدَّثنا أحمد بن محمد بن سالم، قال

حدَّثنا أحمد بن صبیح، عن حسین بن : عبدالواحد، قال
قال : علوان، عن عبداهللا بن الحسن َعَلْیھ السَّالم، قال

كل شيء َیْجتّر، : ((ْیھ َوآلھ وَسلَّمرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَل
  )).فلحمھ حالل، ولعابھ حالل، وُسوُره وبولھ حالل

، ]1/138:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، ]: 1/64:العلوم[

سمعت أبا : عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال
:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: جعفر یقول

  )).إنما الِھرُّ من أھل البیت((
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  .توضأ من سورھا واشرب: وقال أبوجعفر
وحدَّثنا محمد، ]: 1/65:العلوم[، ]1/142:الرأب[وفیھا 

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
، عن علي بن أبي طالب صلوات اللَّھ علیھ في ()زید

ر والغنم، وكل شيء یحل أكلھ، فال بأس اإلبل والبق
بشرب ألبانھا وأبوالھا، ویصیب ثوبك، إالَّ الخیل 

فإنھ یحل أكل لحومھا، وُیْكَره َرِجْیُعھا، () الِعراب
  .وَرِجْیع الحمر وأبوالھا

وَأْخَبرنا أبو عبداهللا ]: 23ص/1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر للحق : محمد بن عثمان النقاش، قال

الحسن بن علي، عن محمد بن منصور وساق حدیث 
  ).تصیب(بلفظ و)) ویصیب ثوبك((األمالي بسنده إلى 

، ]1/140:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، ]: 1/64:العلوم[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
ل اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ رأیت رسو: (َعَلْیھ السَّالم، قال

َوآلھ وَسلَّم وطئ َبْعَر َبِعیٍر رطب، فمسحھ باألرض، ثم 
  ).صلَّى ولم یحدث وضوءًا، ولم یغسْل قدمًا

  )).وصلى((بسنده بلفظ ] 60ص[ومثلھ في المجموع 
رأیت : (وعن علي َعَلْیھ السَّالم قال: وفي الجامع الكافي

َوآلھ وَسلَّم وطئ َبَعَر َبِعیٍر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  ).رطب، فمسحھ باألرض، ثم صلى، ولم یغسل قدمًا
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واستدل یحیى َعَلْیھ ]: 25ص/1ج[وفي شرح التجرید 
: السَّالم بما َأْخَبرنا بھ أبو الحسین علي بن إسماعیل، قال
: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، : حمد بن منصور، قالحدَّثنا م
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 

أتى رسول اللَّھ : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بَجفنة قد ُأِدمت، فوجد فیھا 

سموا : ((خنفساء أو ذبابة، فأمر بھ فطرح، ثم قال
  )).وا، فإن ھذا ال یحرم شیئًاوكل

وفي ذلك ما بلغنا عن ]: 402ص/2ج[وفي األحكام 
أنھ ُأِتَي بجفنة ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

: مأدومة فوجد فیھا خنفساء، فأمر بھا فطرحت، وقال
، وأتي ))سموا علیھا، وكلوا، فإن ھذا ال یحرم شیئًا((

كلوا، فلیس : ((، فطرحھ، ثم قالبطعام فوجد فیھ ذبابًا
  )).ھذا الذي أخرجتھ منھ یحرم شیئًا

  .وصححھ] 15ص[وروى نحوه في المنتخب 
* * * * * * * * * *  

  القول في السواك
وأخبرنا محمد بن ]: 52ص/1ج[في شرح التجرید 

حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، حدَّثنا محمد بن : عثمان
بن عیسى، عن حسین بن حدَّثنا أحمد : منصور، قال

علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  )).من أطاق السواك مع الطھور فال َیَدْعھ: ((َوآلھ وَسلَّم
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]: 1/21:العلوم[، ]1/42:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین : مد، قالوحدَّثنا مح

بن علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : صلوات اللَّھ علیھ، قال

لوال أني أخاف أن أشق على أمتي : ((َوآلھ وَسلَّم
السواك مع الطھور، ومن أطاق () لفرضت علیھم

  )).َیَدْعُھالسواك مع الطھور فال 
بإسناده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 72ص[المجموع 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
لوال أني أخاف أن أشّق على أمتي لفرضُت علیھم ((

السواك مع الطھور، فال َتَدْعھ یا علي، ومن أطاق 
  )).السواك مع الطھور فال َیَدْعھ

بلغنا عن ]: 1ج 49ص[ي َعَلْیھ السَّالم في األحكام الھاد
زید بن علي، عن آبائھ عن علي بن ابي طالب رضي 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: اهللا عنھ، قال
  .إلخ، حدیث األمالي..)) لوال أني أخاف((

في [وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
بإسناده عن آبائھ، عن ]: 496مام زید صمجموع اإل

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي قال
  )).إن أفواھكم ُطُرق من طرق ربكم فنظفوھا((

وقد تقدم حدیث المجموع واألمالي ألبي طالب عنھ 
ما من أمرئ مسلم قام في ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



  .إلخ))..سواكھ فاستّن بھجوف اللیل إلى 
* * * * * * * * * *  
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القول في مسح الرقبة ونضح الغابة وسكب الماء على 
  موضع السجود

]: 1/28:العلوم[، ]1/56:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن 

الم، أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّ
من : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

بالماء وقفاه أمن من الغّل () توضأ ومسح على سالفتھ
  )).یوم القیامة

أخبرنا أبو عبداهللا ]: 52ص 1ج[في شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر للحق َعَلْیھ : محمد بن عثمان النقاش، قال

د بن منصور إلى آخر روایة حدَّثنا محم: السَّالم، قال
  )).من الماء((و)) ثم مسح((األمالي بلفظ 

]: 1/35:الرأب[، ]1/18:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى 
وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أبو الطاھر، حدَّثنا حسین بن زید، 

كان علي َعَلْیھ السَّالم یوضي : عن جعفر، عن أبیھ، قال
لَّم فلم یكن یدع أن ینضح النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس

  .غابتھ ثالثًا
وما غابتھ؟ فأشار إلى باطن : قلت لجعفر: قال حسین

  .لحیتھ



وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أبو الطاھر أحمد بن عیسى بن 
حدَّثني حسین بن زید، عن جعفر، عن : عبداهللا، قال

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : أبیھ، قال
  .ماء على موضع سجودهیسكب ال

* * * * * * * * * *  
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  القول فیمن لم یكمل وضوءه
أخبرنا أبو عبداهللا ]: 45ص/1ج[في شرح التجرید 

حدَّثنا الناصر للحق َعَلْیھ : محمد بن عثمان النقَّاش، قال
حدَّثنا أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: السَّالم، قال

، عن أبي خالد بن عیسى، عن حسین بن علوان
الواسطي، عن جعفر بن محمد، عن آبائھ، عن علي 

بینا أنا ورسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (َعَلْیھ السَّالم، قال
َوآلھ وَسلَّم جالسان في المسجد إذ أقبل رجل من 

األنصار حتى سلم وقد تطھر، وعلیھ أثر الطھور، فتقدم 
ھ َصلَّى اهللا في مقدم المسجد، لیصلي، فرأى رسول اللَّ

یا علي : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جانبًا من عقبة جافًا، فقال لي
نعم، فقال رسول اهللا َصلَّى : قلت)) ھل ترى ما أرى؟
یا صاحب الصالة إني أرى جانبًا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

من عقبك جافًا، فإن كنت قد أمسستھ الماء فامض في 
الماء فاخرج من  صالتك، وإن كنت لم تمسسھ

یا رسول اللَّھ كیف أصنع؛ أستقبل : ، فقال))الصالة



یا : ، فقلت))ال، بل اغسل ما بقي: ((الطھور؟ قال
ال، : ((رسول اللَّھ، لو صلى ھكذا أكانت مقبولة ؟ قال

  )).حتى یعیدھا
، ]1/61:الرأب[وھو في أمالي أحمد بن عیسى 

ترى بسند محمد ھذا، وفیھ بدل ھل ] 1/31:العلوم[
: ، وبلفظ)).إلخ.. فامضھ وإن كنت((أتري، وبلفظ 

  ))إلخ.. كیف اصنع استقبل((
بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى ]: 55ص/1ج[وفي األحكام 

، ))ویل للعراقیب من النار: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال
  )).ویل لبطون األقدام من النار: ((وقال

* * * * * * * * * *  
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  في الدعاء حال الوضوء وبعده القول
]: 49ص/1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ما روي عن أمیر المؤمنین علیھ صلوات رب : یقول
العالمین، فقد بلغنا عنھ أنھ كان یقول إذا وضع طھوره 

بسم اللَّھ وباهللا، وعلى ملة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (أمامھ
اللھم حصن : م یغسل فرجھ، فیقولَعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ث

: فرجي برحمتك عن معاصیك، ثم یتمضمض، فیقول
اللھم ال : اللھم لقني حجتي یوم ألقاك، ثم یستنشق فیقول

: تحرمني رائحة الجنة برحمتك، ثم یغسل وجھھ فیقول
اللھم بیض وجھي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، ثم 



بیمیني، اللھم اعطني كتابي : یغسل یده الیمنى فیقول
اللھم ال تؤتني : واغفر ذنبي، ثم یغسل یده الیسرى فیقول

كتابي بشمالي، وتجاوز عن سيء أفعالي ، ثم یمسح 
اللھم غشني رحمتك وأتمم عليَّ نعمتك، ثم : رأسھ فیقول

اللھم قني األغالل یوم : یجیل یده على رقبتھ فیقول
اللھم ثبت : الحساب، ثم یغسل رجلیھ إلى الكعبین فیقول

قدمي على الصراط المستقیم یوم تزل األقدام یا ذا 
الجالل واإلكرام، ویخلل بین أصابعھما ویبدأ في الغسل 

  .بالیمنى منھما
، ]1/59:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، ]: 1/30:العلوم[
عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

ما من مسلم یتوضأ، ثم یقول عند : ((م السَّالم، قالَعَلْیھ
سبحانك اللھم وبحمدك أشھد أن ال إلھ إالَّ : وضوئھ مرة

أنت، أستغفرك وأتوب إلیك، اللھم اجعلني من التوابین 
واجعلني من المتطھرین، واغفر لي إنك على كل شيء 
قدیر، إالَّ ُكتبت في رق، ثم ُخِتم علیھا، ثم ُوِضعت تحت 

  )).ش حتى ُتْدَفع إلیھ بخاتمھا یوم القیامةالعر
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بسنده عن ]: 78ص[ومثلھ في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ما من امرٍء : (آبائھ عنھ صلوات اللَّھ علیھ، إالَّ أنھ قال

  ).مسلم یتوضأ، ثم یقول عند فراغھ من وضوئھ



، ]1/59:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وحدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/30:العلوم[

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: جعفر، قال

اللھم اجعلني من : من قال إذا فرغ من وضوئھ((
التّوابین واجعلني من المتطّھرین، واغفر لي إنك على 

قدیر، وجبت لھ الجنَّة، وُغِفرت َلُھ ذنوبھ ولو كل شيء 
  )).كانت مثل َزَبد البحر
* * * * * * * * * *  

  القول في نواقض الوضوء
والذي یدل على فساد ]: 53ص/1ج[في شرح التجرید 

ما ذھبت إلیھ اإلمامیة ما َأْخَبرني بھ محمد بن عثمان 
حدَّثنا : لحدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قا: النقاش، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن : محمد بن منصور، قال
حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن 

كنت رجًال مّذاء : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
فاستحییت أن أسأل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

لھ رسول  وَسلَّم، فأمرت المقداد بن األسود، فسألھ، فقال
یا مقداد ھي أمور ): ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وھو شيء یتبع البول كھیئة المني، فذلك : الودي: ثالثة
أن ترى شیئًا، أو : منھ الطھور، وال غسل منھ، والمذي

تذكره، فتمذي فذلك منھ الطھور، وال غسل منھ، 
  )).جب الغسلالماء الدافق إذا وقع مع الشھوة أو: والمني
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، ]1/93:الرأب[ومثلھ في أمالي أحمد بن عیسى 
: بھذا السند من محمد بن منصور بلفظ]: 1/45:العلوم[

: ، ولفظ))یا مقداد بن األسود: ((فأمرت المقداد، ولفظ
أو ((، ولفظ ))وجب الغسل((ولفط )) الودي شيء((

  )).تذكره فینتشر
آبائھ، عن عن ]: 66ص[وھو أیضًا في مجموع زید 

عن ذلك لمكان ابنتھ مني : ((علي َعَلْیھ السَّالم بلفظ
، ))إلخ.. أو تذكره فینتشر فذلك: ((، ولفظ))إلخ.. فأمرت

  )).وجب الغسل: ((ولفظ
، ]1/95:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وحدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عیسى، ]: 1/45:العلوم[
حدَّثني أبو : ، عن أبي الجارود، قالعن محمد بن بكر

قد : (كان علي رجًال مذَّاًء، فقال لعمر: جعفر، قال
عرفت حال فاطمة وإني أستحیي أن أسأل رسول اللَّھ 

: فذكر ذلك للنبي فقال) َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فسلھ
ففیھ الغسل، وإذا كان مذیا () إذا كان منّیًا ماجًا((

  )).وضوءك للصالة فاغسلھ، وتوضأ
وحدَّثنا محمد، ]: 1/17:العلوم[، ]1/33:الرأب[وفیھا 

حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن : قال
غیاث، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

  ).یتوضأ: (السَّالم في الرجل یخرج من ُدُبره الدود قال
حدَّثني ]: 52ص/1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا أبو بكر بن أبي أویس، عن : أبي، عن أبیھ أنھ قال



حسین بن عبد اللَّھ بن ضمیره، عن أبیھ، عن جده، عن 
َمْن َرُعف وھو : (علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم قال

  ).في صالتھ فلینصرف، فلیتوضأ ولیستأنف الصالة

)1/71(  

  

، ]1/82:الرأب[سَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ ال
حدَّثني قاسم : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/40:العلوم[

حدَّثني أبو بكر بن أبي أویس إلى آخر : بن إبراھیم، قال
  ).الصالة(وحذف ) ولیأتنف: (ما في األحكام بلفظ
وسمعنا : قال محمد]: 89ص/1ج[وفي الجامع الكافي 

یتوضا، من رعف في الصالة فل: (عن علي أنھ قال
  ).ولیأتنف الصالة

عن آبائھ، ]: 120ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
عن علي َعَلْیھ السَّالم في الرجل تخرج منھ الریح، أو 

فإنھ (یرعف، أو یذرعھ القيُء وھو في الصالة، 
یتوضى، ویبني على ما مضى من صالتھ، فإن تكلم 

  .)استأنف الصالة، وإن كان قد تشھد فقد تمت صالتھ
وَأْخَبرنا محمد بن ]: 54ص/1ج[وفي شرح التجرید 
: حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: عثمان النقاش، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 

قال رسول اللَّھ : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  )).یفسد الوضوء() الَقَلس: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



وھو في أمالي أحمد ین عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا السند من محمد ]: 1/38:العلوم[، ]1/76:الرأب[

  .بن منصور
عن آبائھ، عنھ َعَلْیھ ]: 62ص[وھو في مجموع زید 

  .السَّالم
* * * * * * * * * *  
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  یسیر الدم القول في
أخبرنا محمد بن ]: 55ص/1ج[في شرح التجرید 
: حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: عثمان النقاش، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 

خرجت مع : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وقد تطھّر للصالة، رس

فأمّس إبھامھ أنفھ فإذا دم، فأعاد مرة أخرى فلم َیَر شیئًا، 
وجّف ما في أبھامھ، فأھوى بیده إلى األرض، فمسحھا، 

  ).ولم یحدث وضوءًا، ومضى إلى الصالة
وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بھذا اللفظ والسند من ]: 1/40:العلوم[، ]1/81:الرأب[
محمد إلى زید بن علي، وبدل لفظة فمسحھا 

  )).َفَمَسَحھ((
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم ]: 69ص[وھو في المجموع 



فلم یر شیئا فأھوى : ((، ولفظھ)فأعادھا(بلفظ 
  ).وجف(وبدون )) إلخ...بھا

* * * * * * * * * *  
ن مسَّ ذكره أو أكل مما القول في عدم الوضوء على م

  مستھ النار
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن ]: 63ص[في المجموع 

  ).ال وضوء على َمْن مسَّ ذكره: (علي َعَلْیھ السَّالم قال

)1/73(  

  

، ]1/88:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/43:العلوم[

د بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي أحم
اعتكف : (جعفر، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم العشر األواخر من 
شھر رمضان، فلما نادى بالل بالمغرب أتى رسول اللَّھ 

َعَلْیھ  بَكِتف َجُزور مشویَّة، فأمر بالًال فكف ھنیھة، فأكل
: قال محمد - السَّالم وأكلنا، ثم دعى بلبن إبل، قد ُمِذَق لھ 

فشرب وشربنا، ثم دعا بماء فغسل یده  -یعني خلط بماء 
اللحم، ثم مضمض فاه، ثم تقدم فصلى بنا، () من َغَمر

  ).ولم یحدث َطھورًا
* * * * * * * * * *  

  القول في وضوء َمْن لم یحدث
، ]1/72:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى 



حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن : وبھ قال]: 1/36:العلوم[
حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

أنھ توضأ، ثم مسح على نعلیھ فلما فرغ : َعَلْیھم السَّالم
  ).ھذا وضوء من لم ُیْحِدث: (قال

* * * * * * * * * *  
  القول في نسخ المسح على الخفین ونحوھا

]: 80ص[ع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم في مجمو
أن رسول اللَّھ َصلَّى : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم َمَسح َقبل نزول المائدة، فلما نزلت 
  ).آیة المائده لم یمسح بعدھا

عن أبائھ َعَلْیھم السَّالم عن علي َعَلْیھ ]: 84ص[وفیھ 
  ).سبق الكتاُب الخفین: (أنھ كان یقولالسَّالم، 
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حدَّثني ]: 79ص/1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
لم أر أحدًا من آل رسول اللَّھ : أبي، عن أبیھ أنھ قال

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یشك في أن قراءة رسول اللَّھ 
بي طالب رحمة َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، وعلي بن أ

اللَّھ علیھ، وجمیع آلھما، وجمیع المھاجرین من بعدھما 
بالنصب یردونھا بالواو َنَسقًا على ] 6:المائدة[}َوَأْرُجَلُكْم{

  .الوجھ
أیضًا في المسح على الُخفَّین، ]: 78ص/1ج[وفیھا 

والشراك، والرجلین، والخمار، والعمامة، والقلنسوة، 



اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ال أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى 
مسح على شيء من ذلك، وإن من مسح على شيء من 

  .ذلك فلم یتوضأ، وإنھ الصالة لھ إال بوضوء
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وحدَّثنا محمد، حدَّثنا ]: 1/65:العلوم[، ]1/143:الرأب[
أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي 

المرأة توضأ للصالة ھل : سألھ رجل فقال: ر، قالجعف
ال، ولو أن َیَمسَّ : یجزیھا أن تمسح على خمارھا ؟ قال

  .الماء ُمَقدَّم رأسھا
وحدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن 

أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم مثلھ

في : مد، حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراھیموحدَّثنا مح
قال أھل بیت النبي َصلَّى  -المرأة تمسح على خمارھا 

  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الیرون ذلك

)1/75(  

  

)] 493ص/ 1ج(الرأب ) 251ص/ 1ج(العلوم [
حدَّثني علي ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، عن أبیھما أنھ 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كیف  سئل عن صالة النبي َصلَّى اهللا
إن : كانت قبل نزول المائده أبوضوء، أم بمسح ؟ فقال
جبریل نزل فعلم النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

الوضوء بتمامھ، فكان یتوضأ بالوضوء التام، ویصلي، 



ثم أنزل اللَّھ آیة الوضوء في سورة المائده بتوكید 
  .بالغسلالوضوء األول، والقرآن َنَزل 

یعني القاسم : قال]: 18ص/1ج[وفي الجامع الكافي 
وأھل بیت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : َعَلْیھ السَّالم

  .الیرون أن تمسح المرأة على خمارھا
وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم أیضًا فیما حدَّثنا علي، عن 

: محمد، عن أحمد، عن عثمان، عن القومسي، عنھ
آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على ترك  أجمع

  .المسح على الخفین
فقلت لھ اتنھى عن المسح على الخفین ؟ : قال القومسي

  .نعم أشد ما: قال
أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : وقال الحسن بن یحیى

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على غسل القدمین، وعلى النھي عن 
الخفین، وعلى النھي عن المسح على  المسح على

القدمین، والخمار، والعمامة، والكمة، وإ ن ذلك كلھ 
  .الیجزي المتطھر عندھم من الرجال والنساء
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َأْخَبرنا بھ أبو الحسین ]: 66ص/1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا محمد بن : َأْخَبرنا الناصر، قال: بن إسماعیل، قال

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن  حدَّثنا: منصور، قال
أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ 

لمَّا كان في والیة عمر جاء سعد بن أبي : السَّالم، قال



، !یا أمیر المؤمنین ما لقیت من عمار: وقاص، فقال
حیث خرجت، وأنا أریدك، ومعي : وما ذاك، قال: قال

ة، ثم دعوت بطھور، الناس، فأمرُت منادیًا فنادى بالصال
فتطھرت، ومسحت على خفي، وتقدمت أصلي، 

فاعتزلني عمار فال ھو اقتدى بي، وال ھو تركني، 
، !یا سعد أصالة بغیر وضوء : فجعل ینادي من خلفي

نعم، كان : یا عمار اخرج مما جئت بھ، فقال: فقال عمر
  یا أبا الحسن ما تقول ؟: فقال عمر. المسح قبل المائده
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إن المسح كان من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (أقول: قال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في بیت عائشة، والمائده أنزلت في 

كان المسح قبل : ، فأرسل عمر إلى عائشة، فقالت)بیتھا
واهللا ألن تقطع قدماي بعقبیھما أحب : المائده، وقل لعمر

امرأة  النأخذ بقول: إليَّ من أن أمسَح علیھما، قال عمر
أنشد اللَّھ امرًأ شھد المسح من رسول اللَّھ : ، ثم قال

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لمَّا قام فقام ثمانیة عشر رجًال 
كلھم رأى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یمسح 

وعلیھ جبة شامیة ضیقة الیدین ، فأخرج یدیھ من تحتھا، 
یا أبا الحسن، () ما ترى: ال عمرثم مسح على خفیھ، فق

ما : ، فقالوا)سلھم قبل المائده أو بعدھا، فسألھم: (فقال
أنشد اللَّھ امرأ مسلمًا : (ندري، فقال علي َعَلْیھ السَّالم 

، فقام اثنان )علم أن المسح كان قبل المائده لمَّا قام



: وعشرون رجًال، فتفّرق القوم وھؤالء قیاٌم یقولون
  .النترك ما رأینا: ینا، وھؤالء یقولونالنترك ما رأ

* * * * * * * * * *  
  باب في الغسل

في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
وحدَّثنا محمد، حدَّثني ]: 1/47:العلوم[، ]1/98:الرأب[

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 
ن الغسل م: علي عن آبائھ عن علي علیھ السَّالم، قال

الجنابة واجب، ومن غسل المیت وإن تطھرت أجزاك، 
والغسل من الحمام وإن تطھرت أجزاك، والغسل من 

الحجامة وإن تطھرت أجزاك، وغسل العیدین، وما 
أحب أن أدعھما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعھ ؛ 

: ألني سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
  )).فلیغتسل من أتى الجمعة((
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عن آبائھ، عنھ َعَلْیھ السَّالم ]: 63ص[وفي المجموع 
وذكر فیھ ) والغسل من الحمام(مثُلھ، ولم یذكر فیھ 

  ).ومن غسل المیت سنة(
]: 1/47:العلوم[، ]1/100:الرأب[وفي األمالي أیضًا 
سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : بالسند المتقدم قال

  )).من أتى الجمعة فلیغتسل: ((م یقولَوآلھ وَسلَّ
  ).ما أحّب أن أدعھ: (وقال علي



]: 142ص/1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
والغسل في یوم الجمعة فلیس بفرض واجب، وإنما أمر 
بھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أصحابھ، ألنھم 

لھم؛ فیصیبھم الغبار كانوا یكونون في مكاسبھم، وأعما
والتراب، ویتراكم علیھم العرق، ثم یأتي وقت الصالة 
یوم الجمعة، فیحضرون للصالة وھم على تلك الحال ؛ 
فیزدحمون، فیثور منھم رائحة ذلك الغبار مع العرق، 

فیتأذى بعضھم من بعض، فأمرھم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
ففعلوا، فذھبت تلك َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بالغسل یوم الجمعة 

  .الرائحة، وأماطوا بالماء ما كان یعلوھم منھا
* * * * * * * * * *  

  القول في البول قبل الغسل
ویدل على ذلك ما ]: 69ص/1ج[في شرح التجرید 

أخبرنا بھ أبو العباس الحسني، حدَّثنا أبو زید العلوي، 
حدَّثنا الناصر : وأخبرنا محمد بن عثمان النقاش، قاال

حدَّثنا محمد بن منصور، عن حسین بن : ، قاالللحق
نصر بن مزاحم، عن خالد بن عیسى العكلي، عن 

: حصین بن مخارق، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، قال
إذا جامع : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الرجل فال یغتسل حتى یبول، وإال تردد بقیة المني فكان 
  )).ء لھمنھ داء الدوا
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وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا السند من محمد ]: 1/46:العلوم[، ]1/97:الرأب[

  .إلخ.. بن منصور
* * * * * * * * * *  

  القول في صفة الغسل من الجنابة
، ]1/104:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى 

 حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین،]: 1/48:العلوم[
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ 

لما كان في والیة عمر َقِدم علیھ نفٌر من : السَّالم، قال
نفر من أھل : من القوم ؟ فقالوا: أھل الكوفة، فقال

ال، بل بإذن، : بإذن أو بغیر إذن؟ قالوا: فقال. العراق
جئنا نسألك : لو غیر ذلك قلتم ألنكلتكم عقوبة، قالو: قال

نسألك عن الغسل من : ھاتوا، قالوا: عن أشیاء، قال
ویحكم؛ أسحرة أنتم : الجنابة، وعن أمور ذكروھا، فقال

ما سالني عنھن أحد مذ سألت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
قلت : َوآلھ وَسلَّم عنھن، ألست شاھدًا یا أبا الحسن ؟ قال

اهللا َعَلْیھ َوآلھ فأدِّ ما أجابني رسول اللَّھ َصلَّى : بلى، قال
سألتھ عن الغسل : (وَسلَّم، فإنك أحفظ لذلك مني، فقلت

تصب على یدیك، قبل : ((من الجنابة، فقال َعَلْیھ السَّالم
أن تدخل یدك في إنائك، ثم تضرب بیدك إلى مراقِّك 

فتنق، ثم تضرب بیدك إلى األرض، ثم تصب علیھا من 
، وتغسل الماء، ثم تمضمض وتستنشق وتستنثر ثالثًا

وجھك وذراعیك ثالثًا، وتمسح برأسك، وتغسل قدمیك، 
ثم تفیض الماء على رأسك ثالثًا، وتفیض الماء على 

  .جانبیك، وتدلك من جسدك ما نالت یداك
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: حدَّثني أبو خالد رحمھ اهللا قال]: 64ص[وفي المجموع 
: سألت زید َعَلْیھ السَّالم عن الغسل من الجنابة ؟ فقال

یدیك ثالثًا، ثم تستنجي وتوضأ وضوءك للصالة،  تغسل
ثم تغسل رأسك ثالثًا، ثم تفیض الماء على سائر جسدك 

حدَّثني بھذا أبي عن أبیھ : قال. ثالثًا، ثم تغسل قدمیك
عن جده عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ عن 

  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
]: 57ص/1ج[م في األحكام قال الھادي َعَلْیھ السَّال

حدَّثني أبي، عن أبیھ، أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
فتوضأ فغسل یدیھ، ثم غسل : وَسلَّم اغتسل من الجنابة

فرجھ، وكان یفیض الماء بیمینھ على یساره، ثم غسل 
یده، ثم تمضمض واستنشق، وغسل وجھھ، ثم غسل 

ثم أفاض الماء على  ذراعیھ ثالثًا ثالثًا، ثم مسح رأسھ،
رأسھ، ثم غسل سائر جسده، ومسح جسده بیده، ثم تنحى 
عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فیھ، ثم غسل 

  .رجلیھ بعد ذلك، ثم أعاد بعد ذلك وضوءه لصالتھ
، ]1/105:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

قاسم بن وحدَّثنا محمد حدَّثنا جعفر، عن ]: 1/49:العلوم[
الذي روي عن : إبراھیم في غسل الجنابة كیف ھو؟ قال

رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ توضأ فغسل 
یدیھ، ثم غسل فرجھ، ثم مسح یده الیسرى باألرض، 
وكان یفیض الماء بیمینھ على یساره، ثم غسل یدیھ، 



فتمضمض واستنشق ثالثًا، وغسل وجھھ ثالثًا، وذراعیھ 
ثالثًا ثالثًا، ثم مسح رأسھ، ثم أفاض الماء على رأسھ 

ثالثًا، ثم على سائر جسده، ومسح جسده بیده، ثم تنحى 
عن الموضع الذي أفاض على جسده فیھ، وغسل رجلیھ 

  .بعد ذلك
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عن ]: 90ص[مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
لما : (الآبائھ عن علي بن أبي طالب كرم اهللا وجھھ، ق

: كان في والیة عمر قدم علیھ نفر من أھل الكوفة قالوا
جئناك نسألك عن أشیاء، نسألك عن الغسل من الجنابة، 

بإذن : وما یحل للرجل من امرأتھ إذا كانت حائضًا، فقال
لو غیر ذلك : ال، بل بإذن، قال: جئتم أم بغیر إذن ؟ قالوا

لقد سألتموني  أسحرة أنتم ؟! قلتم لنّكلتكم عقوبة، ویحكم
عن أشیاء ما سألني عنھن أحد منذ سألت رسول اهللا 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عنھن، ألست كنت شاھدًا یا أبا 
بلى، قال فأدِّ ما أجابني بھ رسول : قلت: الحسن ؟ قال

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ فإنك أحفض مني لذلك 
من الجنابة، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ  سأْلُتھ عن الغسل: فقلت

تصّب الماء على یدیك قبل أن تدخلھما في : ((َوآلھ وَسلَّم
إنائك، ثم تضرب بیدك إلى مراقك فتنقي ما َثمَّ، ثم 

تضرب بیدك إلى األرض، ثم تصب علیھا من الماء، ثم 
تمضمض، وتستنشق، وتستنثر ثالثًا، ثم تغسل وجھك 



وتمسح برأسك، وتغسل قدمیك، ثم  وذراعیك ثالثًا ثالثًا،
تفیض الماء على رأسك ثالثًا، وتفیض الماء على 

وسألتھ مالك )) جانبیك، وتدلك من جسدك ما نالت یداك
من امرأتك إذا كانت حائضًا ؟ قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  ))).ما فوق اإلزار، وال تطلع على ما تحتھ: ((وَسلَّم
* * * * * * * * * *  
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  القول في المسح على الجبائر
َأْخَبرنا محمد بن ]: 76ص/1ج[في شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر للحق َعَلْیھ السَّالم، : عثمان النقَّاش، قال

حدَّثنا أحمد بن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: قال
عیسى، حدَّثنا حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید 

: َعَلْیھم السَّالم، قال بن علي، عن آبائھ، عن علي
أصیبت أحدى زنديَّ مع رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

یا رسول اهللا كیف أصنع بالوضوء : وَسلَّم، فُجِبرْت فقلت
: فالجنابة، قال: قلت: قال)) امسح على الجبائر: ((؟ قال

  )).كذلك فافعل((
، ]1/115:الرأب[وھو في أمالي أحمد بن عیسى 

: وزیادة. إلخ.. بھذا السند من محمد]: 1/55:العلوم[
  ).فأمر بھ رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فُجبر(

عن آبائھ َعَلْیھ السَّالم ]: 83ص[وھو أیضًا في المجموع 
: قلت: (، وبلفظ)فامر رسول اهللا(كسرت، وبلفظ : بلفظ



  ).والجنابة
* * * * * * * * * *  

  القول في تفریق الغسل
، ]1/106:الرأب[ي أمالي أحمد بن عیسى ف
حدَّثنا أحمد بن : وحدَّثنا محمد، قال]: 1/50:العلوم[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
جاء رجل إلى رسول اهللا : عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

یا رسول اهللا أصابتني : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال
سلت رأسي، ثم جلست حتى جف رأسي، جنابة، فغ

ال، یجزیك : ((أفأعید الماء على رأسي وجسدي؟ قال
  )).غسل رأسك من اإلعادة

على : (عن آبائھ بلفظ]: 65ص[وھو في المجموع 
  ).إلخ.. ال، بل یجزیك: رأسي، فقال

* * * * * * * * * *  
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  القول فیما یوجب الغسل
علي َعَلْیھ  عن آبائھ، عن]: 65ص[في المجموع 

إذا التفى الختانان، وتوارت الحشفة فقد : (قال: السَّالم
  ).وجب الغسل، أنزل أو لم ینزل

، ]1/107:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن ]: 1/50:العلوم[

: سمعت أبا جعفر یقول: بكر، عن أبي الجارود قال



الماء من : راجتمعت قریش واألنصار فقالت األنصا
إذا التفى الختانان فقد وجب : الماء، وقالت قریش

الغسل، فترافعوا إلى علي صلوات اهللا علیھ، فقال علي 
  )أیوجب الحد ؟. یا معشر األنصار: (صلوات اهللا علیھ

  .نعم: قالوا
  )أیوجب المھر ؟: (قال

  .نعم: قالوا
! ما بال ما أوجب الحد والمھر ال یوجب الماء : (فقال
  ).ا وأبىفأبو

حدَّثنا ]: 1/51:العلوم[، ]1/108:الرأب[وفیھا أیضًا 
جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في الرجل یجامع المرأة فال 

قد اختلف عن : ینزالن ھل علیھما الغسل أم ال ؟ قال
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وعن علي َعَلْیھ السَّالم، 

كثرت األحادیث واختلف فیھ المھاجرین واألنصار، و
في ھذا غیر أن اإلحتیاط أن یغتسل، ومن ترك الغسل 

منھ وتوضأ وأخذ بما ذكر عن كثیر من رجال األنصار، 
وعن علي، وابن عباس وتأول ما جاءت بھ اآلثار لم 

  .یكن كمن لم یغتسل بعد اإلنزال
إن ما أوجب الحد أوجب الغسل، وقالوا : وقد قالوا

  .الماء من الماء: أیضًا
  .عن القاسم نحوه] 25ص/1ج[ي الجامع الكافي وف
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في : حدَّثني أبي، عن أبیھ]: 58ص/1ج[وفي األحكام 
الرجل یجامع المرأة، فال ینزل، ھل علیھما الغسل أم ال 

قد اختلف في ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : ؟ فقال
رون وَسلَّم، وعن علي َعَلْیھ السَّالم، واختلف المھاج

واألنصار، وكثرت فیھ الروایات غیر أن االحتیاط أن 
  .إن ما أوجب الحد أوجب الغسل: یغتسل، وقد قیل

* * * * * * * * * *  
  القول في المرأة ترى في المنام ما یرى الرجل

، ]1/110:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 1/51:العلوم[

ید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ عن أبي خالد، عن ز
دخلت أنا ورسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (السَّالم، قال

، -بالستر دوننا() وذلك قبل أن یؤمر- وَسلَّم على عائشة 
یا : فإذا عندھا نسوة من قریش واألنصار، فقالت عائشة

رسول اهللا ھؤالء النسوة جئنك یسألنك عن أشیاء 
إن اهللا ال یستحیي من : ((قالیستحین من ذكرھا، ف

المرأة ترى في المنام ما یرى الرجل ھل : ، قالت))الحق
إنَّ لھا ماًء كماء . علیھا الغسل: ((علیھا الغسل ؟ فقال

الرجل، ولكن اهللا أسرَّ ماءھا، وأظھر ماء الرجل، فإذا 
َظَھر ماؤھا على ماء الرجل ذھب الشبھ إلیھا، وإذا 

ذھب الشبھ إلیھ، وإذا  ظھر ماء الرجل على مائھا
اختلطا كان الشبھ منھا ومنھ، فإذا ظھر منھا ماء كماء 

  ())).الرجل فلتغتسل وال یكون ذلك إالَّ من شرارھّن
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  القول في الجنب یطعم قبل أن یغتسل
، ]1/121:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثني أحمد بن : وحدَّثنا محمد، قال]: 1/56:العلوم[
ن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عیسى، ع

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم
: وَسلَّم سئل عن الجنب ھل َیْطَعم قبل أن یغتسل ؟ قال

  )).ال حتى یغتسل، أو یتطھر طھوره للصالة((
ھل یطعم : نحُوه عن آبائھ بلفظ]: 71ص[في المجموع 
  )).أو یتوضأ للصالة: ((الجنب، وبلفظ
قال یحیى بن الحسین ]: 61ص/1ج[وفي األحكام 

ینبغي لھ أن یغسل فرجھ ویدیھ : صلوات اهللا علیھ
ویتمضمض قبل أن یأكل أوینام، وإن فعل غیر ذلك لم 

  .یحرم علیھ، غیر أنھ یكون مخالفًا لألثر
* * * * * * * * * *  

  القول في نقض شعر المرأة عند االغتسال
سألت زید بن علي َعَلْیھ السَّالم ]: 91ص[وع في المجم

مثُل : (عن غسل الحائض والنفساء ؟ قال َعَلْیھ السَّالم
ھل تنقض شعر رأسھا ؟ قال َعَلْیھ : ، قلت)غسل الجنابة

سأَلْت أم سلمة رضي اهللا عنھا النبي َصلَّى . ال: (السَّالم
َلْیھ َوآلھ اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن ذلك فقال َصلَّى اهللا َع

  ))).یكفیِك ثالث غسالت: ((وَسلَّم
حدَّثني أبي، عن أبیھ في ]: 62ص/1ج[وفي األحكام 

المرأة ھل تنقض شعرھا عند اغتسالھا من الجنابة ؟ 



ال تنقض شعرھا ؛ ألنَّ الماء یأتي على ذلك كلھ، : فقال
ولكن تجمع شعرھا على رأسھا، وتصب علیھ الماء 

وتعصره، وتحركھ حتى تعلم حتى یأتي على ذلك كلھ، 
أن الماَء قد وصل إلى أصولھ، وكذلك روي عن أم 

سلمة زوج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أمرھا 
بذلك، وكانت كثیرة الشعر، شدیدة الظََّفر، فلم یأمرھا أن 

  .تنقض شعرھا

)1/86(  

  

، ]1/124:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
عفر بن محمد، عن قاسم بن إبراھیم ج] 1/58:العلوم[

  .َعَلْیھم السَّالم نحو روایة األحكام عن أم سلمة
  .إن النقض في الحیض أعجب إلینا: وقال القاسم

* * * * * * * * * *  
  القول في مقدار ماء الغسل

]: 1/35:العلوم[، ]1/67:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
، عن بالسند المتكرر عن حسین، عن زید، عن آبائھ

كنَّا نؤمر بالغسل من : (علي صلوات اهللا علیھ، قال
  ).الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاٍع ونصف

  .مثلھ عن آبائھ]: 70ص[وفي المجموع 
باب ]: 53ص/1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

القول فیما روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في 
من الماء، والغسل من الجنابة  الطھور للصالة بالمد



ھذا : قال یحیى بن الحسین صلوات اهللا علیھ. بالصاع
  .حدیث قد روي واهللا اعلم بصدقھ

قال القاسم َعَلْیھ ]: 20ص/1ج[وفي الجامع الكافي 
لیس في مقدار الماء الذي یتوضأ بھ، ویغتسل بھ : السَّالم

ي، شيء معلوم، وإنما ھو على قدر ما یعلم أنھ قد استنق
وقد ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان 

  .إلخ َعَلْیھ السَّالم..... یتوضأ بالمد، ویغتسل بالصاع
* * * * * * * * * *  

  القول في أن الجنب والحائض ال ینجس ما باشراه
عن آبائھ عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 68ص[في المجموع 

: الجنب َیْعَرقان في الثوب، قالَوآلھ وَسلَّم في الحائض و
الحیض والجنابة حیث جعلھما اهللا فال یغسال ((

  )).ثیابھما

)1/87(  

  

، ]1/118:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن ]: 1/55:العلوم[

علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
، وفي )إلخ.. ق علیھمافي الثوب حتى یلث(نحُوه، بزیادة 
  ).إالَّ أن یریا أثرًا(نسخة بزیادة 

]: 1/56:العلوم[، ]1/119:الرأب[وفي األمالي أیضًا 
عاد رسول اهللا : بھذا السند عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

رجًال من  - وأنا معھ- َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



ذیفة األنصار، فتطھر للصالة، ثم خرجنا، فإذا نحن بح
بن الیمان، فأومأ رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
إلى ذراع حذیفة ؛ لیدعم علیھا، فنخسھا حذیفة، فأنكر 

مالك : ((ذلك رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال
یا حذیفة إبرز : ((إني جنب، فقال: فقال)) یا حذیفة؟

ثم وضع كفھ على )) ذراعك، فإن المسلم لیس بنجس
ذراعھ وإنھا لرطبة، فاّدعم علیھا، حتى انتھى إلى 

یاحذیفھ انطلق فأفض علیك من : ((المسجد، ثم قال
ثم دخل، فصلى بنا، ولم یحدث )) الماء، ثم أجب الصالة
  .وضوءًا، ولم یغسل یدًا

عن آبائھ، عن ]: 68ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم علي َعَلْیھ السَّالم أن ا

یا رسول اهللا إني جنب، : صافح حذیفة بن الیمان، فقال
إن المسلم : ((فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).لیس ینجس
* * * * * * * * * *  

)1/88(  

  

  القول في اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد
، ]1/117:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن ]: 1/55:العلوم[
: حدَّثني أبو جعفر، قال: بكر، عن أبي الجارود، قال

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یغتسل ھو 



  .وبعض أزواجھ من إناٍء واحد من الجنابة
وروى محمد بأسانیده ]: 6ص/1ج[وفي الجامع الكافي 

: بعض أزواج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قالتعن 
كنت أغتسل أنا ورسول اهللا من الجنابة من إناٍء واحد أال 

  .أنھ الفرق
* * * * * * * * * *  

  القول في غسل ذي الجروح ونحوه
، ]1/114:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

یسى، عن حسین، حدَّثني أحمد بن ع]: 1/54:العلوم[
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم 

إذا كانت بالرجل قروح فاحشة ال یستطیع أن : (قال
یغتسل فلیتوضأ وضوءه للصالة، ولیصب علیھ الماء 

  ).صبًا
عن آبائھ عن علي َعَلْیھ ]: 84ص[وھو في المجموع 

  .السَّالم
، ]1/113:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 1/54:العلوم[
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم 

: في الرجل یكون فیھ القروح والجراحات والجدري قال
  ).أصبب علیھ الماء صبًا(

عن آبائھ عن ]: 83ص[ومثلھ في مجموع زید أیضًا 
  .علي َعَلْیھ السَّالم

بالسند المتقدم أیضًا عن علي َعَلْیھ السَّالم وفي األمالي 
: أنھ أتاه رجل، فقال]: 1/54:العلوم[، ]1/114:الرأب[

إن إبني أو أخي بھ جدري وقد أصابتھ جنابة فكیف 



  ).یمموه: (أصنع بھ ؟ قال
عن آبائھ ]: 84ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).نصنع(: ، وبلفظ)إلخ.. ..إن أخي أو ابن أخي: (بلفظ

)1/89(  

  

وَأْخَبرنا محمد بن ]: 77ص/1ج[في شرح التجرید 
: حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: عثمان النقاش، قال

َأْخَبرنا أحمد بن عیسى : حدَّثنا محمد بن منصور، قال
إن إبن : (إلى آخر سند األمالي وروایتھا المتقدم بلفظ

  ).أخي بھ جدري
* * * * * * * * * *  

  قول فیما رخص للحائض والجنبال
حدَّثنا ]: 1/79:العلوم[، ]1/176:الرأب[في األمالي 
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي : محمد، قال

: خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
یقرأ الجنب، والحائض، اآلیة واآلیتین، ویمسان الدرھم (

  ).لشيء من المسجدفیھ اسم اهللا، ویتناوالن ا
  ]89ص. [ومثلھ في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم عن آبائھ

* * * * * * * * * *  
  القول في التیمم

َأْخَبرنا محمد بن ]: 78ص/1ج[في شرح التجرید 
: حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: عثمان النقَّاش، قال

 حدَّثنا أحمد بن عیسى،: حدَّثنا محمد بن منصور، قال



عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

جعلت لي األرض مسجدًا وترابھا : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَیمَُّموا َصِعیًدا {: طھورًا، قال اهللا تعالى

  ])).43:النساء[} َطیًِّبا
د تقدمت روایة المجموع وأمالي أحمد بن عیسى وق

أعطیت ثالثًا إلى آخر : وأمالي أبي طالب َعَلْیھم السَّالم
  .الروایة، وقد اشتملت على نحو ھذه الروایة فراجعھا

)1/90(  

  

حدَّثني ]: 69ص/1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
ن حد التیمم بالصعید إلى المرفقی: أبي، عن أبیھ، قال

كحد الوضوء، وقد ذكر عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
  .السَّالم أنھ كان یأمر بذلك

حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال حدَّثني ]: 68ص/1ج[وفیھا 
أبو بكر بن أبي أویس، عن الحسین بن عبداهللا بن 

ضمیرة، عن أبیھ ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب 
وجھ والیدان إلى ال: (َعَلْیھ السَّالم أنھ قال في التیمم

  ).المرفقین
وھو في أمالي أحمد عن محمد عن القاسم َعَلْیھ السَّالم 

إلى آخر سند األحكام ]: 1/68:العلوم[، ]1/149:الرأب[
  ).ثالثًا مثل الوضوء: (بزیادة

وروى : بلفظ]: 83ص/1ج[وھو في شرح التجرید 



أعظاء : (إلخ، ما في األحكام بلفظ.. یحیى، عن أبیھ
  ).إلخ.. وجھالتیمم ال

عن آبائھ، عن ]: 86ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
: التیمم ضربتان: (أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم قال

  ).ضربة للوجھ، وضربٌة للذراعین إلى المرفقین
]: 1/68:العلوم[، ]1/150:الرأب[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي 
خرج رسول اهللا : حدَّثني أبو جعفر، قال: لجارود، قالا

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فإذا ھو بعمار رضي اهللا عنھ 
مالك تمعك تمعك الحمار : ((في رملة یتمرغ فیھا، فقال

إنما یجزیك أن تصنع : ((أصابتني جنابة، فقال: فقال)) ؟
  )).ھكذا ، ثم ضرب بیده ثالثًا، فتیمم

* * * * * * * * * *  

)1/91(  

  

  القول في تلوُّم الجنب
، ]1/153:الرأب[في األمالي ألحمد بن عیسى 

إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن ]: 1/70:العلوم[
أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي صلوات اهللا علیھ 

یتلوَّم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء : (قال
فإذا وجد الماء اغتسل وصلى، وإن لم یجد تیمم وصلى، 

  ).اغتسل ولم یعد
ومما یعتمد علیھ ما ]: 79ص/1ج[وفي شرح التجرید 



: َأْخَبرنا بھ أبو العباس الحسني رضي اهللا عنھ، قال
َأْخَبرنا محمد بن : َأْخَبرنا محمد بن بالل، قال

حدَّثنا شریك، عن : حدَّثنا الحماني، قال: عبدالعزیز، قال
َعَلْیھ السَّالم في  أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي

الجنب ال یجد الماء یتلوَّم ما بینھ وبین آخر الوقت فإن 
  .وجد الماء، وإالَّ تیمم وصلى

عن آبائھ، عن ]: 86ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
یتیمم : (علي كرم اهللا وجھھ في الجنب ال یجد الماء، قال

  ).الصالة() ویصلي، فإذا وجد الماء اغتسل ولم یعد
* * * * * * * * * *  

  القول في التیمم مع وجود الماء
وقد تقدم ما یدل علیھ في المجدور بروایة المجموع، 

  .وأمالي أحمد، وشرح التجرید
عن آبائھ، عن علي ]: 86ص[وفي مجموع اإلمام زید 

إذا كنت في سفر : (بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
ستبِق الماء ومعك ماء، وأنت تخاف العطش، فتیمم وا

  ).لنفسك
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/72:العلوم[، ]1/162:الرأب[
حدَّثنا إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن عطاء، عن 

زاذان، عن علي َعَلْیھ السَّالم في الرجل معھ الماء 
  ).ویتیمم() یبقیھ لنفسھ: (الیسیر قال

)1/92(  

  



  في التیمم لكل صالة القول
]: 1/73:العلوم[، ]1/164:الرأب[في أمالي أحمد 

حدَّثنا حسین بن نصر، عن خالد، : وحدَّثنا محمد، قال
مضت السنة أن : عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، قال

  .ال یصلى بالتیمم إالَّ صالة واحدة ونافلتھا
وروى أبو بكر بن ]: 81ص/1ج[وفي شرح التجرید 

ثنا ھیثم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي شیبة، حدَّ
  ).تیمم لكل صالة: (الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

* * * * * * * * * *  
  القول في الحیض

  ]:2/115ج:العلوم[، ]2/1132:الرأب() [في األمالي
حدَّثنا محمد بن إسماعیل، عن وكیع، :وحدَّثنا محمد، قال

جاءت امرأة إلى  :عن ابن أبي خالد، عن عامر، قال
علي قد طلقھا زوجھا، فزعمت أنھا حاضت في شھر 
ثالث حیض، طھرت عند كل قرء وصلت، فقال علي 

إن جاءت ببینة من : ، فقال شریح)قل فیھا: (لشریح
أنھا : بطانة أھلھا ممن یرضى دینھ وأمانتھ یشھدون

حاضت في شھر ثالث حیض وتطھرت عند كل قرء 
: فقال علي: ي كاذبة، قالصلت فھي صادقة، وإالَّ فھ

  ).قالون بالرومیة أصبت(
* * * * * * * * * *  

)1/93(  

  



  القول في المستحاضة
حدَّثنا ]: 1/80:العلوم[، ]1/180:الرأب[في األمالي 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : محمد بن منصور، قال
حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، 

ول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم امرأٌة أتْت رس: قال
فزعمت أنھا تستفرغ الدم، فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا 

لعن اهللا الشیطان ھذه ركضة من : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
: فقالت)) الصالة لھا() الشیطان في َرِحمك، فال تدعین
اقعدي أیامك التي : ((كیف أصنع یا رسول اهللا ؟ قال

تحیضین فیھن في كل شھر، فال تصلین، وال  كنت
تصومین، وال تدخلین مسجدًا، وال تقرأین قرآنًا ، فإذا 

مضت أیَّامك التي كنت تجلسین فیھن، فاجعلي ذلك 
أقصى أیامك التي كنت تجلسین فیھّن ، فاغتسلي للفجر، 

ثم استدخلي الكرسف واستذفري استذفار الرجل، ثم 
العصر، ثم صلى  صلي الظھر وقد دخل أول وقت

العصر ثم أخِري المغرب آلخر وقتھ، ثم اغتسلي 
واستدخلي الكرسف، واستذفري استذفار الرجل، ثم 

: قال)) صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء فصلي
یا رسول اهللا ال أطیق ذلك ؛ : فولت وھي تبكي وتقول

: فرق لھا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وقال
لي لكل طھر كما كنت تفعلین، واجعلیھ بمنزلة اغتس((

الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت طھورًا، وال 
() ) بھا(طال ذلك () فإن. تتركي الكرسف واالستذفار

فلتدخل المسجد، ولتقرأ القرآن ولتصلي الصلوات 
  )).ولتقِض المناسك



)1/94(  

  

نحُوه بسنده عن آبائھ َعَلْیھم ]: 87ص[وفي المجموع 
ثم صلي الفجر ثم أخري الظھر آخر : ((سَّالم بزیادةال

واسثذفري () وقت واغتسلي واستدخلي الكرسف
وبلفظ االستثفار )) إلخ.. اسثذفار الرجل ثم صلي الظھر

بالثاء المعجمة بثالث من أعلى في جمیعھا وبحذف 
  .النون في ال تدخلین وال تقرین على القیاس

]: 1/82:العلوم[ ،]1/184:الرأب[وفي األمالي أیضًا 
: محمد بن منصور، قال: في شأن المستحاضة حدَّثنا

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي 
یعني أبا جعفر َعَلْیھ السَّالم : إلى قولھ قال.... الجارود

ركضة من : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الشیطان

في ]: 76ص/1ج[الم في األحكام قال الھادي َعَلْیھ السَّ
ویجب علیھا إذا قعدت أیام : المستحاضة ما لفظھ

أن تغتسل كما تغتسل عند : أقرائھا، ثم أتت أیاُم طھرھا
الطھر من الحیض ثم تحتشي قطنًا، وتستثفر استثفار 

الرجل، ثم تصلي صالتھا، وتؤخر الظھر إلى أول وقت 
صلي الظھر العصر، ثم تتوضى وتحتشي وتستثفر، ثم ت

  .والعصر معًا، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء اآلخرة
: وكذلك یروى عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أنھ أمر امرأة بذلك، وحد لھا في أوقات صالتھا، 
وأمرھا بالجمع بین الظھر والعصر، وبین المغرب 



  .والعشاء في آخر وقت األولى وفي أول وقت األخرى
 ** * * * * * * * *  
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  القول في ماتقضي الحائض
: عن آبائھ عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 89ص[في المجموع 

بھذا : وفیھ.إن الحائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة
إذا طھرت الحائض قبل : السند عنھ َعَلْیھ السَّالم قال

المغرب قضت الظھر والعصر، وإذا طھرت قبل الفجر 
  .ب والعشاءقضت المغر
وحدَّثنا ]: 1/75:العلوم[، ]1/169:الرأب[وفي األمالي 

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، : محمد، قال
إن المغیرة لعنھ : قلت ألبي جعفر: عن أبي الجارود قال

ما بال الصیام یقضى : إن العبد الصالح قال: اهللا یقول
مغیرة كذب واهللا ال: وال تقضى الصالة؟ قال أبو جعفر

على رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعلى 
أزواجھ، وبناتھ وعلینا، وعلى نسائنا، واهللا ما صالھا 

نساء رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وال بناتھ، وال 
أن یحسن : نسائنا ؛ ولكن قد كنَّ یؤمرن إذا كان ذلك

  .یھللنالطھور، ویستقبلن القبلة فیكبرن و
ومما وافق ]: 246ص 1ج[قال الھادي في األحكام 

قولنا في ذلك من الروایات الصحیحة عن النبي َصلَّى 
أنھ لم یأمر أحدًا من نسائھ بقضاء : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



الصالة كما أمرھن بقضاء الصوم، وكذلك وعلى ذلك 
آلھ رأینا جمیع مشائخ آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو

وَسلَّم، وعلمائھم، ولم نسمع بأحد منھم أوجب على 
حائض قضاء صالتھا، كما یوجبون علیھا قضاء صیام 

بلغنا عن أبي جعفر بن : إلى قولھ.. ما أفطرت من أیامھا
: محمد بن علي بن الحسین صلوات اهللا علیھ أنھ قال
كان أزواج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمھات 

منین یرین ما یرى النساء فیقضین الصوم، وال المؤ
  .یقضین الصالة

وقد كانت فاطمة إبنة رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم ترى ما یرى النساء، فتقضي الصوم، وال تقضي 

  .الصالة
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وبلغنا عن زید بن علي رحمة اهللا علیھ، عن آبائھ، عن 
قال رسول اهللا : الم أنھ قالعلي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّ

تقضي المستحاضة : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الصوم

* * * * * * * * * *  
  القول فیما للرجل من امرأتھ وھي حائض

وحدَّثنا ]: 1/76:العلوم[، ]1/170:الرأب[وفي األمالي 
أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، 

لما كان في : (َعَلْیھ السَّالم، قال عن آبائھ، عن علي



جئنا : والیة عمر قدم علیھ نفر من أھل الكوفة، فقالوا
نسألك عن الرجل ما یحل لھ من : نسألك عن أشیاء

ألست شاھدًا یا أبا : امرأتھ إذا كانت حائضًا ؟ فقال
فأدِّ ما أجابني بھ رسول اهللا : بلى، قال: الحسن ؟ قلت

مالك من : (سألتھ: لھ وَسلَّم، فقلتَصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآ
ما فوق اإلزار، وال : ((امرأتك إذا كانت حائضًا ؟ فقال

  )).َتطَّلع على ما تحتھ
وذكر عن النبي ]: 37ص/1ج[وفي الجامع الكافي 

أن الحائض تحل لزوجھا ما : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  ().دون اإلزار

في دنو ]: 29ص[لمنتخب قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في ا
إذا أجتنب موضع : الرجل من امرأتھ وھي حائض

الحرث، وقد فعل ذلك رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .وَسلَّم بأم سلمة رحمة اهللا علیھا

* * * * * * * * * *  
  القول في النفساء

وعن رسول اهللا َصلَّى اهللا ]: 75ص 1/ج[في األحكام 
م أنھ كان مع امرأة من نسائھ فوثبت، فقال َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

  .یرید أحضت)) مالك أنفست؟: ((لھا
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] 1/79:العلوم[، ]1/179:الرأب[أمالي أحمد بن عیسى 
سمعت قاسم بن إبراھیم أو أثبت لي عنھ : قال محمد



إنما أوجبنا الغسل من النفاس، كما أوجبنا الغسل : یقول
خالف اسُمھ اسَم  من الحیض ؛ ألن النفاس حیض وإن

  .الحیض
وذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كانت معھ 

امرأة من نسائھ في فراش فطمثت فوثبت، فقال لھا 
وفصحاء العرب یدعون )) مالك أنفست؟: ((رسول اهللا 

  .الطمث باسم النفاس
وحدَّثنا محمد، ]: 1/79:العلوم[، ]1/175:الرأب: [وفیھا

محمد بن راشد، عن إسماعیل بن أبان، عن حدَّثنا 
غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، 

یومًا ، فإذا جاوزت أربعین () َوقَّت للنفساء أربعین: (قال
تصوم : اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة

  .وتصلي ویأتیھا زوجھا
حدَّثنا محمد بن ]: 1/80:العلوم[، ]1/179:الرأب[وفیھا 

حدَّثنا محمد بن راشد، عن إسماعیل بن : منصور، قال
أبان، عن غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

إذا جاوزت النفساء أربعین یومًا اغتسلت : (السَّالم، قال
  ).وصلت

بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا ]: 75/1ص[وفي األحكام 
ربعین یومًا إالَّ تقعد النفساء أ: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).أن ترى الطھر قبل ذلك

وقت : (وكذلك بلغنا عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال: وفیھا
النفساء أربعون یومًا، فإذا جاوزت األربعین اغتسلت 

تصوم، وتصلي، : وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة
  .ویأتیھا زوجھا
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 وقال الحسن بن]: 39ص/1ج[وفي الجامع الكافي 
الذي نأخذ بھ أن تجلس النفساء عن : یحیى ومحمد

الصالة أربعین یومًا، ثم تغتسل وتصلي إالَّ أن ترى 
الطھر قبل ذلك، روي ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  .َوآلھ وَسلَّم وعن علي َعَلْیھ السَّالم
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الصَّالة
ن الحسین الھاروني َعَلْیھ في أمالي أبي طالب یحیى ب

حدَّثنا : أخبرنا عبداهللا بن عدي، قال]: 308ص[السَّالم 
حدَّثني موسى بن : محمد بن محمد األشعث الكوفي، قال

حدَّثني أبي إسماعیل :إسماعیل بن موسى بن جعفر، قال
بن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده جعفر بن 

ن أبیھ، محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، ع
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ال یزال الشیطان ھائبًا مذعورًا من : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضّیعھّن 

  )).تجّرأ علیھ، فألقاه في العظائم
]: 449ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 



ال یزال الشیطان ذاعرًا من ابن : ((عن آبائھ بلفظ نحوه،
  )).وأوقعھ في العظائم: ((، ولفظ))إلخ.. آدم ما حافظ

أیضًا ]: 307ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا أبو الحسین یحیى بن الحسین بن محمد بن 

حدَّثنا علي بن محمد بن : عبداهللا الحسني رحمھ اهللا، قال
حدَّثنا أبو أحمد داوود بن : القزویني، قالمھرویھ 

حدَّثنا علي بن موسى الرضى، : سلیمان الغازي، قال
حدَّثني أبي موسى بن جعفر، عن أبیھ جعفر بن : قال

محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن 
الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ علي بن 

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
حافظوا على الصلوات الخمس، فإن : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

اهللا تبارك وتعالى إذا كان یوم القیامة یدعو العبد، فأول 
ما یسأل عنھ الصالة، فإن جاء بھا تامة وإالَّ زّخ في 

  )).النار
عن آبائھ باختالف ]: 451ص[وھو في الصحیفة أیضًا 

  .یسیر
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]: 451ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 
قال : بإسناده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

ال : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ألصحابھ
ُتضیعوا صالتكم، فإن من ضیَّع صالتھ حشر مع قارون 



مع وفرعون وھامان، وكان حقًا على اهللا أن یدخلھ النار 
المنافقین، والویل لمن لم یحافظ على صالتھ وادى سنة 

  )).نبیھ
قال قال رسول اهللا : أیضًا بھذا السند]: 450ص[وفیھا 

ال تزال أمتي بخیر ما : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
تحابُّوا، وأدوا األمانة، واجتنبوا الحرام، وأْقَروا الضیف، 

فإن لم یفعلوا ذلك، ابتلوا  وأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة،
  )).بالسنین والقحط

قال رسول اهللا : قال]: 450ص[وفیھا أیضًا بھذا السند 
من أدَّى فریضة فلھ عند : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).اهللا دعوة مستجابة
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

سماعیل بن حدَّثنا إ]: 1/106:العلوم[، ]1/223:الرأب[
لما : موسى، عن شریك، عن إسماعیل، عن الحسن، قال

ِإنَّ الصََّلاَة َتْنَھى َعِن اْلَفْحَشاِء {: نزلت ھذه اآلیة
، قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]45:العنكبوت[}َواْلُمْنَكِر

من صلى صالة فلم تنھھ عن الفحشاء : ((َوآلھ وَسلَّم
  )).إالَّ بعدًاوالمنكر لم یزدد بھا من اهللا 
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، ]1/327:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/160:العلوم[

أحمد بن عیسى بن زید، عن حسین بن علوان، عن أبي 



: خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
بت الكبائر، الصلواُت الخمس كفاراٌت لما بینھن ما اجتن(

ِإنَّ اْلَحَسَناِت ُیْذِھْبَن السَّیَِّئاِت {: وھي التي قال اهللا تعالى
ما الكبائر : ، فسألناه])ھود[})114(َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكِریَن

قتل النفس المؤمنة، وأكل مال الیتیم، وقذف : (؟ فقال
المحصنة، وشھادة الزور، وعقوق الوالدین، والفرار من 

  ).مین الغموسالزحف، والی
عن آبائھ عن علي َعَلْیھ ]: 111ص[ومثلھ في المجموع 

  ).فسألناه: قال(السَّالم، وزیادة 
، ]1/329:الرأب[وبھذا السند في األمالي 

: عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 1/161:العلوم[
تحت ظل العرش یوم ال ظل إالَّ ظلھ رجل خرج من ((

مشى إلى بیت من بیوت اهللا بیتھ فأسبغ الطھور، ثم 
لیقضي فریضة من فرائض اهللا، فھلك فیما بینھ وبین 
ذلك، ورجل قام في جوف اللیل بعدما ھدأت كل عین 

فأسبغ الطھور، ثم قام إلى بیت من بیوت اهللا فھلك فیما 
  )).بینھ وبین ذلك

عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا ]: 410ص[وھو في المجموع 
: ولفظ)) فأسبغ الوضوء: ((بلفظ َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).إلخ.. ھدأت العیون((
* * * * * * * * * *  
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  القول في أوقات الصالة
عن ]: 98ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

نزل جبریل َعَلْیھ : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال
م حین زالت السَّالم على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

الشمس، فأمره أن یصلي الظھر، ثم نزل علیھ حین كان 
الفي قامة، فأمره أن یصلي العصر، ثم نزل علیھ حین 
وقع قرص الشمس، فأمره أن یصلي المغرب، ثم نزل 

علیھ حین وقع الشفق، فأمره أن یصلي العشاء، ثم نزل 
علیھ حین طلع الفجر، فأمره أن یصلي الفجر، ثم نزل 

ن الغد حین كان الفيء على قامة من الزوال، علیھ م
فأمره أن یصلي الظھر، ثم نزل علیھ حین كان الفيء 

على قامتین، فأمره أن یصلي العصر، ثم نزل علیھ حین 
وقع القرص فأمره أن یصلي المغرب، ثم نزل علیھ بعد 
ذھاب ثلث اللیل، فأمره أن یصلي العشاء، ثم نزل علیھ 

یا : أن یصلي الفجر، ثم قال حین أسفر الفجر، فأمره
  ).رسول اهللا ما بین ھذین الوقتین وقت
وأنا أبین ]: 31ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

لك ما سألت عنھ، والقوة باهللا من أخبارھم التي رووھا 
  .بأجمعھم وصححوھا عن رجالھم الثقات فافھم ذلك
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ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أجمعوا جمیعًا عن رسول اهللا َصلَّ
أمَِّني جبریل عند البیت، فصلى بي الظھر : ((أنھ قال



حین زالت الشمس، فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي 
العصر حین كان ظل كل شيء مثَلھ، ثم صلى بي 

المغرب حین أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حین 
غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حین حرم الطعام 

ثم صلى بي الغد الظھر : راب على الصائم، قالوالش
حین كان ظل كل شيء مثَلھ، ثم صلى بي العصر حین 
صار ظل كل شيء مثلْیھ ، ثم صلى بي المغرب حین 

أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء في ثلث اللیل األول، 
یا : ثم صلى بي الفجر، فأسفر، ثم التفت إليَّ، فقال لي

الوقت فیما بین ھذین . ن قبلكمحمد ھذا وقت األنبیاء م
  )).الوقتین

وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھم ]: 40ص[الجامع الكافي 
وسألت عن أوقات الصالة فِإنا نروي في الخبر : السَّالم

أن ((المشھور عن نبینا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
جبریل نزل علیھ فصلى بھ الفجر في أّول یوم حین طلع 

بھ الظھر حین زالت الشمس، وصلى بھ  الفجر، وصلى
العصر حین صار ظل كل شيء مثلھ، بعد الزوال، 
وصلى بھ المغرب حین غابت الشمس، وصلى بھ 

العشاء اآلخرة حین غاب الشفق، ثم عاد في الیوم الثاني 
فصلى بھ الفجر حین أسفر، وصلى بھ الظھر حین صار 

ن ظل كل شيء مثلھ بعد الزوال، وصلى بھ العصر حی
صار ظل كل شيء مثلیھ بعد الزوال، وصلى بھ 

المغرب في وقت واحد حین غابت الشمس، و صلى بھ 
ما بین : العشاء اآلخرة حین مضى ثلث اللیل، وقال

  ))).ھذین وقت
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وفي نھج البالغة عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم 
فصلوا بالناس الظھر حین : (أما بعد]: 290خطبة/3ج[

الشمس من مربض العنز، وصلوا بھم العصر تفي 
والشمس بیضاء حیة في عضو من النھار حین یسار 

فیھا فرسخان، وصلوا بھم المغرب حین یفطر الصائم 
ویدفع الحاّج إلى منى، وصّلوا بھم العشاء حین یتوارى 

الشفق إلى ثلث اللیل، وصلوا بھم الغداة، والرجل یعرف 
عفھم، وال تكونوا وجھ صاحبھ، وصلوا بھم صالة أض

  ).فتانین
وقال الحسن بن ]: 40ص/1ج[وفي الجامع الكافي 

یحیى أیضًا فیما روى ابن صباح عنھ وھو قول محمد 
إن للصلوات الخمس : وسئل عمن یقول: في المسائل

ثالثة مواقیت، فالذي اتصل بنا عن نبینا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
مواقیت َوآلھ وَسلَّم أنھ صلى خمس صلوات في خمسة 

  .إالَّ ما جمع بعرفة ومزدلفة
وكذلك بلغنا عن علماء آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

َوآلھ وَسلَّم وإجماع علماء أمة محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم أن للصلوات الخمس خمسة مواقیت إالَّ من علة أو 

  .عذر
* * * * * * * * * *  

  القول في األوقات المكروھة
ي مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھم السَّالم ف



عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان ]: 100ص[
بعد صالة الفجر حتى : یكره الصالة في أربع أحیان

تطلع الشمس وترتفع، وبعد صالة العصر حتى تغیب 
الشمس، ونصف النھار حتى تزول الشمس، ویوم 

  .الجمعة إذا قام اإلمام على المنبر
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وفي المناھي لمحمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم 
عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ )]: 247(المجموعة الفاخرة ص[

على : ونھى عن الصالة في ثالثة أوقات: َوآلھ وَسلَّم
میت، أو نافلة عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبیاض، 
وعند قیام كل شيء في ظلھ، وھو اعتدال الشمس في 

لسماء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى یدخل ا
  .اللیل

* * * * * * * * * *  
  القول في تأخیر الصالة عن وقتھا

وفي البساط لإلمام الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ 
: وحدَّثنا محمد بن منصور، قال: قال]: 97ص[السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى بن زید، عن حسین بن علوان، 
خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ عن أبي 

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
سیأتي على الناس أئمة بعدي یمیتون الصالة كمیتة ((

األبدان، فإذا أدركتم ذلك فصّلوا الصالة لوقتھا ، ولتكن 



صالتكم مع القوم نافلة، فإنَّ ترَك الصالة عن وقتھا 
  )).فرك

وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا اللفظ والسند ] 1/224:الرأب[، ]1/106:العلوم[

  .إلخ)) ..أنھ سیأتي: ((إالَّ أن فیھا
  .عن آبائھ بلفظھ]: 99ص[وھو أیضًا في المجموع 

عن آبائھ عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ سألھ ]: 99ص[وفیھ 
إذا دخل وقت الذي : (لما إفراط الصالة ؟ قا: رجل
  ).بعدھا

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
بھذا السند عن ]: 1/224:الرأب[، ]1/106:العلوم[

: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علي قال
صلوا الصالة لوقتھا، فإنَّ ترك الصالة عن وقتھا ((

  )).كفر
* * * * * * * * * *  
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  القول في الجمع بین الصالتین
وكذلك ]: 33ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

صح لنا الخبر عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
أنھ كان یجمع بین الظھر والعصر إذا زالت الشمس في 

  .السفر، وإذا حانت المغرب جمع بینھا وبین العشاء
واعلم وفقك اهللا أنھ لما صح ھذا ]: 32ص[وفیھ أیضًا 



الخبر عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ صلى 
الظھر في أول یوم حین زالت الشمس، وصلى العصر 
وظل كل شيء مثلھ، ثم صّلى من الغد الظھر وظل كل 
شيء مثلھ، وصلى العصر وظل كل شيء مثاله، علمنا 

صر في وقت صالة الظھر أنھ قد صلى في أول یوم الع
التي صالھا من الغد، فأجاز َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

بفعلھ ھذا صالة الظھر في وقت صالة العصر، وصالة 
العصر في وقت صالة الظھر ؛ ألنھ صلى الظھر 

والعصر وظل كل شيء مثلھ، فوجب بفعلھ ھذا أن وقت 
ظھر الظھر كلھ وقت للعصر، ووقت العصر كلھ وقت لل

؛ ألن من زوال الشمس إلى أن یصیر ظل كل شيء 
مثلھ وقت واحد ممدود المریة فیھ، وقد صلى رسول اهللا 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ھذا الوقت الواحد الظھر 
والعصر عند زوال الشمس، ومن فعل ذلك فقد أدى 

الصالتین في أوقاتھما ؛ ألن أول الوقت كآخره، وآخر 
ولھ في تأدیة صالتھما غیر متعد لفعل رسول الوقت كأ

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وكذلك من صالھما في 
  .آخر الوقت فقد صالھما في أوقاتھما

)1/107(  

  

من ذلك ما روى أبو بكر بن أبي ]: 34ص[وفیھ أیضًا 
حدَّثنا أبو معاویة، عن األعمش، عن : شیبة الكوفي، قال
بت، عن سعید بن جبیر، عن ابن حبیب بن أبي ثا



جمع رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : عباس، قال
بین الظھر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینة في غیر 

ما أراد بذلك ؟ : قیل البن عباس: خوف وال مطر، قال
  .أن ال ُیَحرِّج على أمتھ: قال

بن ورواه مالك بن أنس، عن أبي الزبیر، عن سعید 
  .مثلھ سواء: جبیر، عن ابن عباس

فھذه أخبار صحیحة موافقة لكتاب ]: 34ص[وفیھ أیضًا 
اهللا أن وقت الظھر والعصر من زوال الشمس إلى 

اللیل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وھو قوٌل 
ثابت، وھو قول جدي القاسم بن إبراھیم رحمة اهللا علیھ، 

  .وبھ نأخذ
ول وثباتھ أن رسول اهللا َصلَّى والدلیل على صحة ھذا الق

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جمع بین الظھر والعصر والمغرب 
والعشاء في المدینة من غیر سفر، وال خوف، وال 

  .مطر
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وبھ عن جعفر، ]: 1/500:الرأب[، ]1/253:العلوم[
صالتین عن قاسم في المصلي المسافر یجمع بین ال

الظھر والعصر في أول وقت الظھر بعد الزوال، 
والمغرب والعشاء إذا غربت الشمس ؛ ألن اهللا تعالى 

َأِقِم الصََّلاَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق { :یقول
وإن أخرھما حتى یصلیھما فواسع، ] 78:اإلسراء[}اللَّْیِل

وَسلَّم أنھ  قد جاء الحدیث عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ
خرج من سرف حین غربت الشمس فلم یصل المغرب 



حتى بلغ مكة، وبینھما عشرة أمیال، أخَّر المغرب وھو 
  .لم یبلغ مكة حتى أظلم أو بعد
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وأخبرني جعفر، عن ]: 42ص 1ج[في الجامع الكافي 
یجمع المسافر بین الظھر والعصر إذا : القاسم، قال

ب والعشاء إذا غربت زالت الشمس، وبین المغر
إلخ روایة األمالي باختالف في العبارات ال .. الشمس

  .یضر
روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 42ص 1ج[وفیھ 

وَسلَّم أنھ كان إذا كان في السفر، فزالت الشمس وھو في 
المنزل صلى الظھر والعصر، ثم ارتحل، وإذا ارتحل 

ى یبرد النھار، ثم قبل أن تزول الشمس أخر الظھر حت
یجمع بین الظھر والعصر، وكان یؤخر المغرب إلى 
قریب من وقت العشاء، ثم یصلي المغرب، ثم یقضي 
حاجتھ، ثم یصلي العشاء اآلخرة إذا غاب الشفق وھو 

  .الحمرة
وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ جمع بین 

وجمع بین الظھر والعصر بالمدینة من غیر عّلة، 
لئال : ((المغرب والعشاء في غیر وقت معلوم، وقال

  )).تحرج أمتي
ویروى من حدیث جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم أنھ كان 

ربما صلى العصر على أربعة أقدام بعد الزوال، وروى 



الحدیث المشھور عن ابن عباس أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
المدینة من غیرة علة، َوآلھ وَسلَّم جمع بین الصالتین ب

وإن ھذا الحدیث كان : ، قال))ال تحرج أمتي: ((وقال
  .قبل نزول جبریل َعَلْیھ السَّالم

]: 35ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب أیضًا 
وروى عبدالرزاق، عن سفیان الثوري، عن أبي الزبیر، 

جمع رسول : عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس، قال
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بین الظھر والعصر اهللا َصلَّ

: قلت البن عباس: بالمدینة في غیر سفر وال خوف، قال
  .أراد أن ال یحرج أحدًا من أمتھ: لم تره فعل ذلك ؟ قال
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وقال الحسن َعَلْیھ ]: 42ص 1ج[وفي الجامع الكافي
الجمع بین الصالتین رخصة، فسحھا رسول اهللا : السَّالم

وأحب . َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لئال تبطل صالة أمتھ
األمور إلینا إذا كنا في الحضر أن نلزم األوقات التي 

نزل بھا جبریل َعَلْیھ السَّالم، وإن صلى مصل في 
األوقات التي فسحھا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ما  وَسلَّم في السفر والحضر لم نضیق علیھ من ذلك
وسع رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فإن رسول 

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صلى الظھر والعصر 
بعرفة بأذان واحد وإقامتین، وجمع المغرب والعشاء 
بمزدلفة بعد أن سار أربعة أمیال على التائد وغاب 



  .الشفق ودخل وقت العشاء اآلخرة
 * * * * * * ** * *  

  القول فیمن كان یصلي العصر والفيء قامة بعد الزوال
، ]1/101:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 

كان أحمد بن عیسى : قال محمد]: 1/215:الرأب[
  .یصلي العصر بعد قامة بعد الزوال

ورأیت أحمد بن عیسى، وعبداهللا بن موسى، وإدریس 
بن محمد، وغیر واحد من مشائخ بني ھاشم یصلون 

لعصر بعد قامة بعد الزوال، ال یكادون یفرطون في ا
  .ذلك

سألت محمد بن علي بن جعفر بن محمد : قال محمد
  .الُعَریضي، فذكر فیھا قریبًا من ذلك

حدَّثني أبو الطاھر، عن إبراھیم بن عبداهللا بن الحسن 
أنھ كان یقیس الشمس لوقت العصر وذكر نحوًا من 

  .القامة
طاھر وغیره عن یحیى بن عبداهللا حدَّثني أبو ال: وبھ قال

  .بنحو من ذلك
* * * * * * * * * *  
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  القول في أن الشفق الحمرة والفجر المعارض
، ]1/253:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثنا محمد بن جمیل، عن مصبح، ]: 1/498:الرأب[



عن إسحاق بن الفضل، عن عبداهللا بن محمد، عن أبیھ، 
لیس : (علي صلوات اهللا علیھ، قالعن جده، عن 

الحمرة لیس : إنما الفجر المعترض، والشفق. فجران
  ).البیاض

]: 89ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
فھو الحمرة، ال البیاض ؛ ألن البیاض ال یغیب : والشفق

  .إالَّ بعد ذھاب جزء من اللیل كثیر
بن عیسى،  قال أحمد]: 41ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

الشفق : وعبداهللا بن موسى؛ والقاسم والحسن، ومحمد
  .الحمرة ال البیاض

إنما یقول الشفق البیاض من ال : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم
  .یعرف اللغة
  .الشفق الحمرة وھو أن تذھب الحمرة كلھا: وقال محمد

: وروى محمد بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ قال
  ). البیاضالحمرة ال: الشفق(

* * * * * * * * * *  
  القول في وقت الوتر

، ]1/231:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أحمد : حدَّثنا محمد، قال: قال]: 1/465:الرأب[

بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن 
أتاه رجل فقال : آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، قال

أبا موسى األشعري یزعم أنھ ال وتر بعد طلوع إن : لھ
لقد أغرق في النزع، وأفرط في : (الفجر، فقال علي

) الوتر ما بین الصالتین، والوتر مابین األذانین: الفتیا
مابین صالة العشاء إلى صالة : (فسألتھ عن ذلك، فقال



إن الوتر : الفجر، وما بین أذان الفجر إلى اإلقامة، وقال
ال ینبغي للعبد أن یتعمد تركھ، ومن رأى لیس بحتم، و

أنھ یفرغ من وتره، ومن الركعتین، ومن الفجر قبل 
  ).طلوع الشمس فلیبدأ بالوتر
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 135ص[وفي المجموع 
الوتر ما بین . وأفرط في الفتوى: السَّالم مثُلھ إلى قولھ

بین األذانین،  فسألت زید بن علي عما: األذانین، قال
ما بین صالة العشاء إلى صالة الفجر إلى اإلقامة، : فقال

  .إلخ حدیث األمالي.. والوتر لیس بحتم: قال َعَلْیھ السَّالم
وأخبرنا محمد بن ]: 117ص 1ج[وفي شرح التجرید 

حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ : عثمان، قال
إلى آخر سند ...ور حدَّثنا محمد بن منص: السَّالم، قال

ما : (، وبلفظ)ما بین الصالتین: (األمالي، وإلى قولھ 
، وتم الحدیث في شرح )بین األذانین أذان الفجر وإقامتھ

  ).إلخ.. وقال: (، ولیس فیھ)إقامتھ: (التجرید إلى لفظ
وروي عن أمیر ]: 83ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ع الفجر األول المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ خرج أول ما طل
أین السائل عن الوتر؟ ِنْعَم : (فنظر إلى السماء، ثم قال

  ).ساعة الوتر ھذه
بلغنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ ]: 1/83ج[وفیھ 

أین السائل عن الوتر؟ : (خرج حین إنشق الفجر، فقال



  ).ِنْعَم ساعُة الوتر ھذه
وتر ما بین ال: (وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

یعني صالة العشاء ) الصالتین، وما بین األذانین
  .والفجر، وأذان الفجر واإلقامة

إن أبا موسى یزعم : وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ قیل لھ
لقد : (أنھ ال وتر بعد الفجر، فقال علي صلوات اهللا علیھ

  ).أغرق في النزع، وأفرض في الفتیا
* * * * * * * * * *  
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  القول في وقت ركعتي الفجر
وروي عن محمد بن ]: 120ص 1ج[في شرح التجرید 

منصور، عن أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي 
خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ 

كان ال یصلیھما حتى یطلع الفجر یعني : السَّالم، قال
  .ركعتي الفجر

]: 1/435:الرأب[، ]1/214:العلوم[وھو في األمالي 
  .إلخ.. حدَّثني أحمد بن عیسى: وبھ قال: بلفظ

عن ]: 131[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
ال تدعّن صالَة : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

ركعتین بعد المغرب في حضر ال في سفر فإنھا قول اهللا 
ة وال تدعّن صال] ق[})40(َوَأْدَباَر السُُّجوِد{: عّز وجل

ركعتین بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفریضة في 



: سفر وال في حضر، فھي قولھ عز اسمھ وجل ذكره
  ]).الطور[})49(َوِإْدَباَر النُُّجوِم{

حدَّثنا ]: 304ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو القاسم : أحمد بن محمد اآلبنوسي ببغداد، قال

حدَّثنا علي : جعفر الكوفي، قال عبدالعزیز بن إسحاق بن
حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم : بن محمد النخعي، قال

: حدَّثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: المحاربي، قال
حدَّثني أبو خالد : حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال

حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، : الواسطي، قال
ال َتَدَعنَّ صالة ركعتین بعد : (الم، قالعن علي َعَلْیھ السَّ

َوَأْدَباَر {: صالة المغرب فإنھا قول اهللا تعالى
، وال َتَدَعنَّ صالة ركعتین بعد طلوع ]ق[})40(السُُّجوِد

  ]).الطور[})49(َوِإْدَباَر النُُّجوِم{: الفجر فھي قول اهللا
* * * * * * * * * *  
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  اتالقول في الدعاء بعد الصلو
، ]1/216:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثنا : َأْخَبرنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/437:الرأب[
أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، 

عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان إذا صلى 
وكان ال یصلیھما حتى یطلع -الركعتین قبل الفجر 

یمن ، ثم یضع یده الیمنى یتكي على جانبھ األ -الفجر



استمسكُت : (تحت خده األیمن مستقبل القبلة، ثم یقول
بعروة اهللا الوثقى التي ال انفصام لھا ، واعتصمت بحبل 
المتین، أعوذ باهللا من شر شیاطین اإلنس والجن ، أعوذ 

باهللا من شر فسقة العرب والعجم، حسبي اهللا، توكلت 
طلبت حاجتي من اهللا، على اهللا، ألجأت ظھري إلى اهللا، 

ال حول وال قوة إالَّ باهللا، اللھم اجعلي لي ُنْورًا في قلبي، 
وُنْورًا في قبري، وُنْورًا في سمعي، وُنْورًا في بصري، 
وُنْورًا في لساني، وُنْورًا في شعري، وُنْورًا في بشري، 
وُنْورًا في لحمي، وُنْورًا في دمي، وُنْورًا في عظامي، 

صبي، وُنْورًا من بین یدي، وُنْورًا من وُنْورًا في ع
خلفي، وُنْورًا عن یمیني، وُنْورًا عن شمالي، وُنْورًا من 

  ).فوقي، وُنْورًا من تحتي، اللھم عظم لي ُنْورًا ثالثًا
وعن علي ]: 85ص 1ج[وھو في الجامع الكافي بلفظ 

صلوات اهللا علیھ أنھ كان إذا صلى الركعتین قبل الفجر 
وُنْورًا في بشري، وُنْورًا في : (ولیس فیھ) إلخ.. یتكي(

  ).لحمي
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 160ص[وفي المجموع 
أنھ كان ال یصلي الركعتین اللتین قبل صالة : السَّالم

: الفجر حتى یعترض الفجر، وكان إذا صالھما قال
ال حول وال قوة : (إلى قولھ في األمالي)...استمسكت(

، )إلخ.. وأعوذ باهللا من شّر شیاطین: (بلفظ) إالَّ باهللا



اللھم اغفر لي ذنبي ؛ فإنھ ) (إلخ.. ال حول(وبزیادة بعد 
  ).ال یغفر الذنوب إالَّ أنت

]: 1/437:الرأب[، ]1/216:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن عمرو بن جمیع ، : وبھ قال

قال رسول اهللا : عن جعفر، عن أبیھ، عن جده، قال
والذي نفس محمد بیده : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

لدعاُء الرجل بعد صالة الفجر إلى طلوع الشمس أنجح 
  )).في الحاجة من الضارب بمالھ في األرض

َأْخَبرنا ]: 332ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
: داد، قالأبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي ببغ

َأْخَبرنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن 
َأْخَبرنا محمد بن منصور إلى آخر سند : ماتي، قال

  .األمالي
]: 206ص[وھو في كتاب الذكر لمحمد بن منصور 

  ).مالھ: (، وتأخیر)أنجح: (بھذا السند بلفظ
حدَّثنا حسین بن : حدَّثنا محمد، قال]: 205ص[وفیھ 

د بن عیسى، عن حصین، عن جعفر، نصر، عن خال
عن أبیھ، عن آبائھ أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

ذكر اهللا ما بین صالة الغداة إلى طلوع الشمس : ((قال
  )).أنجح في طلب الرزق من الضارب في األرض
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حدَّثني أحمد بن : حدَّثنا محمد، قال]: 205ص[وفیھ 
ین بن علوان، عن أبي خالد، عیسى بن زید، عن حس

عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن أبیھ، 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي بن أبي طالب، قال

من قعد في مصاله الذي صلى فیھ : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
الفجر یذكر اهللا حتى تطلع الشمس كان كحاج بیت اهللا 

  )).عز وجل
، ]2/216:العلوم[عیسى  ومثلھ في أمالي أحمد بن

  ].1/436:الرأب[
عن آبائھ، ]: 160ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
من قعد في مصاله الذي صلى فیھ : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الفجر یذكر اهللا سبحانھ یسبحھ، ویحمده حتى تطلع 
اج إلى بیت اهللا، وكالمجاھد في سبیل الشمس كان كالح

  )).اهللا عّز وجل
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 160ص[وفیھ أیضًا 

السَّالم أنھ كان یقول إذا انصرف من الفریضة في الفجر 
اللھم صل على محمد، وعلى وآل محمد، : (بعد ما یدعو

واجعل اللھم في قلبي ُنْورًا، وفي بصري ُنْورًا، وفي 
رًا، وعلى لساني ُنْورًا، ومن بین یدي ُنْورًا، سمعي ُنْو

ومن خلفي ُنْورًا، ومن فوقي ُنْورًا، ومن تحتي ُنْورًا، 
وعن یمیني ُنْورًا، وعن شمالي ُنْورًا، اللھم َأْعِظم لي 

النور یوم القیامة، واجعل لي ُنْورًا أمشي بھ في الناس، 
  ).وال تحرمني نوري یوم ألقاك، ال إلھ إالَّ أنت
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، ]1/258:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا أحمد بن صبیح، عن حسین بن ]: 1/511:الرأب[

قال رسول اهللا َصلَّى : علوان، عن جعفر، عن أبیھ، قال
من كانت لھ إلى اهللا حاجة فلیدع : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

حد بھا في صالة العشاء اآلخرة فإنھا صالة لم یصّلھا أ
  )).من األمم قبلكم

بھذا السند ]: 1/510:الرأب[، ]1/258:العلوم[وفیھا 
قال لي رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

یا علي اقرأ في دبر كل صالة : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
مكتوبة آیة الكرسي، فإنھ ال یحافظ علیھا إالَّ نبي، أو 

  )).صدیق، أو شھید
: وبھ قال]: 313ص[لي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم وفي أما

َأْخَبرنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي 
حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن : البغدادي، قال

بن عیسى بن ماتي ، قال َأْخَبرنا محمد بن منصور إلى 
  .آخر الحدیث األول، وسنده في أمالي أحمد

ى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عیس
حدَّثنا حسین بن ]:1/510:الرأب[، ]1/258:العلوم[

نضر، عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، 
لكل : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )).من أدى فریضة دعوة مستجابة



]: 114ص[ومثلھ في كتاب الذكر لمحمد بن منصور 
  .بھذا السند
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حدَّثنا أبو الحسین ]: 331ص[وفي أمالي أبي طالب 
یحیى بن الحسین بن محمد بن عبداهللا الحسني رحمھ اهللا 

حدَّثنا علي بن محمد بن مھرویھ القزویني، : تعالى، قال
حدَّثنا علي : حدَّثنا داوود بن سلیمان الغازي، قال: قال

بن موسى الرضى، عن أبیھ موسى، عن أبیھ جعفر، 
ھ محمد بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي عن أبی

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).َمْن أدَّى فریضة فلھ عند اهللا دعوة مستجابة: ((وَسلَّم

وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور المرادي 
حدَّثني علي بن منذر، : حدَّثنا محمد، قال]: 209ص[

حدَّثنا أبان، عن الحسن، أو شھر : ل، قالعن ابن فضی
بن حوشب، عن جابر بن عبداهللا أنھم صلوا المغرب، ثم 
عقبوا، فذكروا اهللا سبحانھ، فسمعوا صوت النبي َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھو خارج إلیھم في الحجرة وھو 

: فقاموا إلیھ)) من ھاھنا، من ھاھنا، من ھاھنا: ((یقول
إني وجدت ربي : ((ا ذاك یا رسول اهللا ؟ فقالم: فقالوا

انظروا إلى عبادي قضوا : ((یباھي بكم المالئكة، یقول
  )).فریضة من فرائضي، ثم عقبوا یذكروني

وسألت : قال الحسن]: 66ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



َوِإَلى َربَِّك )7(َفِإَذا َفَرْغَت َفاْنَصْب{: عن قولھ تعالى
فإنا سمعنا في ذلك یعني فانصب  ،]الشرح[})8(َفاْرَغْب

هللا تعالى في الصالة، وإلى ربك فارغب یعني في 
  .الدعاء ورفع الیدین في التكبیره

: ویروى عن أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ أنھ قال
من أحب أن یكتال بالمكیال األوفى فلیقل إذا انصرف (

سبحان ربك ب العزة عما یصفون، وسالم : من الصالة
  ).رسلین، والحمدهللا رب العالمینعلى الم
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: وبھ قال]: 344ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا : َأْخَبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، قال

محمد بن محمد بن األشعث الكوفي بمصر سنة خمس 
حدَّثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن : وثالثمائة، قال 

حدَّثني أبي إسماعیل بن موسى، عن أبیھ،  :جعفر، قال
عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن 

الحسین، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھم أن 
رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان إذا أراد 

اإلنصراف من الصاله مسح جبھتھ بیده الیمنى، ثم 
إلھ إالَّ أنت، عالم الغیب اللھم لك الحمد، ال : ((یقول

والشھادة، اللھم أذھب عني الھم، والحزن، والفتن ما 
  )).ظھر منھا، وما بطن

ما أحد من أمتي یقول : ((وقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



  )).ذلك إالَّ أعطاه اهللا ما سأل
* * * * * * * * * *  

  القول في الدعاء بعد الوتر وعند انفالق الفجر
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 159ص[المجموع في 

سبحان ربي : (السَّالم إنھ كان یقول حین یسلم من الوتر
) الملك القّدوس، رب المالئكة والروح، العزیز الحكیم
: ثالث مرات یرفع بھا صوتھ، وإذا انفجر الفجر، قال

الحمدهللا فالق اإلصباح، رب الصباح سبحان اهللا رب (
صباح، اللھم اغفر لي، وارحمني الصباح، وفالق اإل

  ).وأنت أرحم الراحمین
* * * * * * * * * *  
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  القول في األذان
، ]1/89:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 

حدَّثنا محمد، حدَّثنا أحمد بن عیسى، ]: 1/190:الرأب[
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن 

قال رسول اهللا َصلَّى : م، قالآبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّال
یأتي المؤذنون یوم القیامة أطول : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الناس أعناقًا ینادون بشھادة أن ال إلھ إالَّ اهللا، وأن محمدًا 
  )).عبده ورسولھ

عن آبائھ ]: 97ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
المؤذنین شيٌء إالَّ شھد فال َیْسَمُع ((َعَلْیھم السَّالم بزیادة 



لھم بذلك یوم القیامة، ویغفر للمؤذن مد صوتھ، ولھ من 
األجر مثل المجاھد الشاھر سیفھ في سبیل اهللا عّز 

  )).وجل
أخبرنا ]: 316ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن : أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، قال
حدَّثنا موسى بن : مصر، قالمحمد بن األشعث الكوفي ب

إسماعیل بن موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده جعفر 
بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، 

قال رسول اهللا َصلَّى : عن علي صلوات اهللا علیھم، قال
لیؤذن أفصُحكم، ولیؤمنكم : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).أفقُھكم
قال الحسن بن یحیى ]: 44ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

أجمع أبرار العترة وصالحو المسلمین على : َعَلْیھ السَّالم
أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لم یزل یؤذن لھ 
حتى قبضھ اهللا تعالى إلیھ، ولم یزل یؤذن لعلي بن أبي 

طالب صلوات اهللا علیھ إلى یومنا ھذا بإجماع أمة 
  .محمد
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، ]1/96:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا حسن بن حسین، عن ابن أبي ]: 1/208:الرأب[

یحیى المدني، عن حسین بن عبداهللا بن ضمیرة، عن 
من أذن قبل : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال



  ).الوقت أعاد
وقد روي ]: 86ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

أن بالًال أذن بلیل، فدعاه النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
ما حملك على أن تجعل صالة اللیل في صالة : ((فقال

النھار، وصالة النھار في صالة اللیل، عد فناد أن العبد 
  )).نام

لیت بالًال ثكلتھ أمھ، وابتل من : فصعد بالل وھو یقول
فلما طلع . فنادى بالل إن العبد نام :نضخ دم جبینھ، قال

  .الفجر أعاد
من : (وبلغنا عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  ).أذن قبل طلوع الفجر أعاد، ومن أذن قبل الوقت أعاد
ال بأس بأذان : حدَّثني أبي عن أبیھ أنھ قال] 87ص[

ْیھ قد كان ابن أم مكتوم یؤذن للنبي َصلَّى اهللا َعَل. األعمى
  .َوآلھ وَسلَّم

وعن علي صلوات ]: 45ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  ).من أذن قبل الوقت فلیعد: (اهللا علیھ قال

عن آبائھ عن علي َعَلْیھ السَّالم ]: 95ص[وفي المجموع 
  ).لیس على النساء أذان وال إقامة: (قال

* * * * * * * * * *  
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  القول في صفة األذان
اهللا ]: 30ص[ْیھ السَّالم في المنتخب قال الھادي َعَل



أكبر، اهللا أكبر، أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا، أشھد أن ال إلھ 
إالَّ اهللا، أشھد أن محمدًا رسول اهللا، أشھد أن محمدًا 

رسول اهللا، حي على الصالة، حي على الصالة، حي 
على الفالح، حي على الفالح، حي على خیر العمل، 

. اهللا أكبر، اهللا أكبر، ال إلھ إالَّ اهللاحي على خیر العمل، 
الذي صح لنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  .وھو مثنى مثنى. فھذا
وھم فقد أجمعوا على أن األذان مثنى مثنى، ورووه عن 
النبي َعَلْیھ السَّالم فتركوا قولھم بالتكریر في التكبیر عند 

اهللا أكبر، اهللا : نھ إذا قالروایتھم أنھ مثنى مثنى ؛ أل
أكبر، فھو مثنى، وصح الخبر، فإذا زادوا أكثر من ذلك 

  .أبطلوا الخبر، وأتوا في األذان بما لیس فیھ
عن زید عن آبائھ َعَلْیھم ]: 92ص[وفي المجموع 

األذان مثنى مثنى، : (السَّالم عن علي َعَلْیھ السَّالم قال
ذان، وتحدر في واإلقامة مثنى مثنى، وُتَرّتل في األ

  ).اإلقامة
وقال القاسم في ]: 46ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

حدَّثنا علي بن : روایة داوود والقومسي جمیعًا عنھ
محمد، عن ابن ھارون، عن ابن سھل، عن عثمان، عن 

أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : القومسي، عنھ قال
  .نى مثنىَوآلھ وَسلَّم على أن األذان واإلقامة مث
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، ]1/90:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/193:الرأب[

أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، 
یا أبا : قلت لمحمد بن علي: حدَّثني أبو العالء، قال: قال

إنما رآه : ذان، فإنا نقولالقاسم أال تحدَّثني عن ھذا األ
رجل من األنصار في المنام، فأخبر بھ رسول اهللا َصلَّى 

: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فأمره أن یعلمھ بالًال فأذن، قال
أال تتقون اهللا عمدتم إلى أمر ! ویحكم : ففزع لذلك، وقال

من جسیم أمر دینكم، فزعمتم أنما رآه رجل في المنام 
  .رؤیا
  فكیف كان إذًا ؟ :قلت: قال
كان أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أسري : قال

بھ حتى انتھى إلى ماشاء اهللا من السماء، ففرضت علیھ 
الصالة، فبعث اهللا ملكًا ما رؤي في السماء قبل ذلك 

صدق : ((اهللا أكبر، اهللا أكبر، فقال اهللا تعالى: الیوم، فقال
  )).عبدي أنا أكبر

  .أشھد أن الإلھ إال اهللا: الثم ق
صدق عبدي مامن إاله غیري، أنا اهللا : ((فقال اهللا تعالى

  )).الإلھ إال أنا
  .أشھد أن محمدًا رسول اهللا: ثم قال

صدق عبدي أنا أرسلتھ، أنا اصطفیتھ، : ((فقال اهللا تعالى
  )).وأنا اجتبیتھ

  .حي على الصالة: ثم قال
إلى فریضتي، فمن صدق عبدي دعا : ((فقال اهللا تعالى

  )).مشى إلیھا راغبًا فیھا كانت كفارة لما مضى من ذنبھ



  .حي على الفالح: ثم قال
  )).صدق عبدي، فمني الفالح والنجاح: ((فقال اهللا تعالى

  .قد قامت الصالة: ثم قال
  )).صدق عبدي قد أقمتھا وحددتھا: ((فقال اهللا تعالى

)1/123(  

  

هللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یومئذ أھل فَأمَّ رسول اهللا َصلَّى ا: قال
  .السماء، فتم لھ شرفھ یومئذ على جمیع الخالئق

واألذان ]: 84ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
فأصلھ أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ُعلِّمھ لیلة 

  .المسرى أرسل اهللا إلیھ ملكًا یعلمھ إیاه
  .ع الكافي عن الحسن بن یحیىوستأتي روایة الجام

وقد سمعنا في الحدیث أن اهللا سبحانھ بعث ملكًا : وفیھا
  .من السماء بأذان، وفیھ حي على خیر العمل

  ))حي على خیر العمل((القول في التأذین بـ 
  .تقّدمت روایة المنتخب

َأْخَبرنا بھ أبو ]: 105ص 1ج[وفي شرح التجرید 
: علي بن الحسن الظاھريَأْخَبرنا : العباس الحسني، قال

حدَّثنا عباد : حدَّثنا محمد بن محمد بن عبدالعزیز، قال
أخبرنا عیسى بن عبداهللا بن محمد بن : بن یعقوب، قال

حدَّثني : عمر بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
: أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقولسمعت رسول اهللا َصلَّى اهللا(



، وأمر بالًال أن ))إعلموا أن خیر أعمالكم الصالة((
  ).یؤذن بحي على خیر العمل

قد صح لنا أن ]: 84ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
حي على خیر العمل كانت على عھد رسول اهللا َصلَّى 

في زمن  اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یؤذن بھا، ولم تطرح إالَّ
أخاف أن : عمر بن الخطاب فإنھ أمر بطرحھا، وقال

یتكل الناس علیھا، وأمر بإثبات الصالة خیر من النوم 
  .مكانھا
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وأما حي على ]: 30ص[وفي المنتخب لھ َعَلْیھ السَّالم 
خیر العمل فلم تزل في عھد رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

وفي عھد أبي بكر حتى  َوآلھ وَسلَّم حتى قبضھ اهللا،
ِلَم تركتھا : مات، وإنما تركھا عمر وأمر بذلك، فقیل لھ

  .لئال یتكل الناس علیھا، ویتركوا الجھاد: ؟ فقال
: قال الحسن بن یحیى]: 45ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن 
، وأن )ي على خیر العملح: (یقولوا في األذان واإلقامة

وقد سمعنا في الحدیث أن اهللا سبحانھ . ذلك عندھم السنة
حي : ((بعث ملكًا من السماء إلى األرض بآذان وفیھ

، ولم یزل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ))على خیر العمل
حتى قبضھ اهللا )) حي على خیر العمل((وَسلَّم یؤّذن بـ 

أبي بكر، فلما َوِلَي عمر  وكان یؤذن بھا في زمن. إلیھ



دعوا حي على خیر العمل، ال یشتغل الناس عن : قال
  .الجھاد؛ فكان أول من تركھا

، ]1/92:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن ]: 1/196:الرأب[

كان : سمعت أبا جعفر قال: بكر، عن أبي الجارود، قال
حي على : ن الحسین َعَلْیھما السَّالم إذا قالعلي ب

حي على خیر العمل، : الفالح، حي على الفالح، قال
وكانت في األذان فأمرھم : قال. حي على خیر العمل

عمر فكفوا عنھا مخافة أن یتثبط الناس عن الجھاد، 
  .ویتكلوا على الصالة
وروى أبو بكر بن ]: 105ص 1ج[وفي شرح التجرید 

حدَّثنا حاتم بن إسماعیل، عن جعفر بن : قالأبي شیبة، 
محمد، عن أبیھ ومسلم بن أبي مریم أن علي بن الحسین 

حي على : كان یؤذن، فإذا بلغ حي على الفالح، قال
  .ھو األذان األول: خیر العمل، ویقول

  
* * * * * * * * * *  

)1/125(  

  

القول في التطریب باألذان وأخذ األجرة على تعلیم 
  القرآن

والدلیل على ذلك ما ]: 107ص 1ج[في شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر َعَلْیھ : أخبرنا بھ محمد بن عثمان النقَّاش



حدَّثنا أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: السَّالم، قال
بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 

یا : لعن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ أتاه رجل، فقا
ولكني : (أمیر المؤمنین واهللا إني ألحبك في اهللا، قال

ألنك تتغنى في : (وِلَم ؟ قال: قال) أبغضك في اهللا
األذان، وتأخذ على تعلیم القرآن أجرًا، وسمعت رسول 

من أخذ على تعلیم : ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
  ))).القرآن أجرًا كان حظھ یوم القیامة

، ]1/95:العلوم[ھو في أمالي أحمد بن عیسى و
بھذا السند من لدن محمد بن ]: 204ص:الرأب[

: وزیادة، قال محمد) إلخ.. في أذانك: (منصور، وبلفظ
  .تتغنى في أذانك یعني تطرب

عن آبائھ، ]: 95ص[ومثلھ في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ي تطرِّبھ یعن) تتغنى بأذانك: (عن علي َعَلْیھ السَّالم بلفظ

  .إلخ..
قال أحمد بن عیسى َعَلْیھ ]: 46ص[وفي الجامع الكافي 

: قال رجل لعلي صلوات اهللا علیھ مثلھ، بلفظ: السَّالم
  ).في اهللا: (، وحذف لفظ)في أذانك(

وفي كتاب النھي للمرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: المجموعة 248ص[
آلھ وَسلَّم ونھى عن األذان باألجرة وروي عنھ أنھ َو

  )).لیس مّنا من فعل ذلك: ((قال
  .ونھى عن تعلیم القرآن باألجرة

* * * * * * * * * *  
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  القول في متابعة المؤذن
، ]1/94:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

د بن عیسى، حدَّثنا محمد، حدَّثني أحم]: 1/203:الرأب[
عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 

ثالث ال یدعھن : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
رجل سمع مؤذنًا ال یقول كما یقول، ورجل : إالَّ عاجز

لقي جنازة ال یسلم على أھلھا، ویأخذ بجوانب السریر، 
مام فإنھ إذا فعل ذلك كان لھ أجران، ورجل أدرك اإل

  ).ساجدًا لم یكبر ثم یسجد معھ، وال یعتد بھا
مثُلھ عن آبائھ، عن زید بن ]: 95ص[وفي المجموع 

: بزیادة ) إلخ..ثم یسجد معھم: (علي َعَلْیھ السَّالم بلفظ
  ) .ال یسلم... ال یقول (واو قبل 

  القول في الصالة ومفتاحھا
 ]:102ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول اهللا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
مفتاح الصالة الطھور، : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).وتحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم
َصلَّى : وروى المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب الفقھ عنھ

ر، وتحلیلھا تحریم الصالة التكبی: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).التسلیم

عن رسول ]: 91ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
مفتاح الصالة : ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال



الطھور، وتحریمھا التكبیر، وتحلیلھا التسلیم، وال تجزي 
  )).صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة الكتاب وقرآن معھا

* * * * * * * * * *  
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  القول في اإلستفتاح
 1ج[في شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : وَأْخَبرنا محمد بن عثمان النقاش، قال]: 152ص
حدَّثنا : الناصر َعَلْیھ السَّالم، عن محمد بن منصور، قال

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 
آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، علي َعَلْیھ السَّالم، عن 

اهللا أكبر، وجھت : كان إذا استفتح الصالة قال: (قال
وجھي للذي فطر السموات واألرض، عالم الغیب 

والشھادة، حنیفًا، مسلمًا، وما أنا من المشركین، إن 
صالتي ونسكي، ومحیاي، ومماتي هللا رب العالمین، ال 

  ).ینشریك لھ، وبذلك أمرت، وأنا من المسلم
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بھذا السند عن ]: 1/227:الرأب[، ]1/107:العلوم[
  .محمد بن منصور مثلھ بتمام اآلیة إلى مسلمین

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 102ص[وفي المجموع 
عالم : (إالَّ قولھ...) إنھ كان إذا(السَّالم مثُل األمالي 

أعوذ باهللا من : (ة بعد المسلمینبزیاد) الغیب والشھادة
  ).الشیطان الرجیم، ثم یبتدي ویقرأ
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]: 1/229:الرأب[، ]1/108:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثني علي بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ في استفتاح 

تفتتح باستفتاح علي بن أبي طالب َعَلْیھ : الصالة، قال
ثم تعوذ باهللا من : السَّالم، وذكر مثل المجموع بلفظ

بسم اهللا الرحمن الرحیم، : الشیطان الرجیم، ثم یقول
وإن شاء استفتح باستفتاح عبداهللا بن : وزیادة قولھ

إلى آخر الكلمات، .. مسعود وھو قولھ سبحانك اللھم
وھن معروفة، وإن شاء جمعھا كلھا، وإن شاء بعضھا، 
وقد جاء عن أبي جعفر محمد بن علي غیر ذلك، وعن 

بن علي َعَلْیھما السَّالم خالف ما قال أبو جعفر،  زید
  .وكل ذلك یدل على السعة فیھ

قال أحمد والحسن ]: 56ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .اهللا أكبر، وجھت وجھي: یقول المصلي: ومحمد

وھذا ھو . وأنا من المسلمین، ثم یتعوذ: إلى...اآلیة: قلت
  .استفتاح علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ

وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم في روایة ابن صباح، : وفیھ
الذي نأخذ بھ في اإلفتتاح ھو الذي : وھو قول محمد

سمعنا عن علي صلوات اهللا علیھ، وعن أبي جعفر، 
وزید بن علي، وعبداهللا بن الحسن، وجعفر بن محمد 

  .إلى آخره..َعَلْیھم السَّالم، وھو وجھت وجھي
وكذلك رأینا مشائخ آل  :قال محمد في موضع آخر

رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ما خال القاسم بن 



إبراھیم َعَلْیھ السَّالم فإنھ كان یستفتح باآلیة، الحمدهللا 
  .إلخ.. الذي لم یتخذ ولدًا

االستفتاح والتعوذ عندنا بعد التكبیر، : قال محمد: وفیھ
ْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن وكذلك سمعنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَل

علي صلى اهللا علیھ ، وعن غیره من أھل البیت 
  .وغیرھم
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ذكرت : قال محمد]: 1/232:الرأب[، ]1/110:العلوم[

  .التعوذ لحسین بن عبداهللا فرآه قبل التكبیر
لك سمعنا اإلستفتاح والتعوذ بعد التكبیر، وكذ: قال محمد

عن النبي، وعن علي صلوات اهللا علیھما، وعن غیره 
  .من أھل البیت، وعن غیرھم

جعفر، عن ]: 1/230:الرأب[، ]1/109:العلوم[وفیھا 
روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : قاسم بن إبراھیم، قال

َوآلھ وَسلَّم في افتتاح الصالة وجوه مختلفة كلھا حسنة، 
اهللا : ول حین افتتح الصالةروى حذیفة أنھ سمعھ یق

  .أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبریا والعظمة
كان النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : وذكر عن غیره، قال

سبحانك اللھم وبحمدك، وتبارك اسمك، : ((وَسلَّم یقول
وروي عن علي بن أبي )) وتعالى جدك، وال إلھ غیرك

ي رافع افتتاح طالب صلوات اهللا علیھ في حدیث ابن أب



  .طویل
الذي نأخذ بھ في استفتاح الصالة وھو الذي : قال محمد

سمعنا عن علي بن أبي طالب، وعن أبي جعفر، 
وعبداهللا بن الحسن، وزید بن علي، وجعفر بن محمد 

وجھت وجھي للذي فطر السماوات : َعَلْیھم السَّالم، وھو
  .واألرض إلى آخر الثالث اآلیات

حدَّثنا ]: 1/232:الرأب[، ]110ص/1:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : محمد، قال

أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، 
اهللا أكبر، وجھت : (كان إذا استفتح الصالة، قال: قال

  ).إلخ..وجھي
: وعن أحمد، عن محمد بن بكر عن أبي الجارود قال

إذا أنت قمت : ح الصالة، فقالسألت أبا جعفر عن افتتا
  .وجھت وجھي: اهللا أكبر، ثم قل: فقل
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سألت أحمد بن عیسى عن استفتاح الصالة : قال محمد
  .بعد: قبل التكبیر أو بعد ؟ قال

سألت ]: 1/232:الرأب[، ]1/110:العلوم[وبھ قال 
: أحمد بن عیسى عن التعوذ قبل التكبیر أو بعد ؟ قال

صلیُت خلف عبداهللا بن موسى، وكان  :قال محمد. بعد
  .یستفتح بعد التكبیر

سألت أحمد : حدَّثني إسماعیل بن إسحاق، قال: وبھ قال



  بن عیسى عن استفتاح صالتي قبل التكبیر؟
  .ال أعرف ذلك: فقال

 1ج[، واألحكام ]38ص[ونّص الھادي في المنتخب 
َوُقِل {: بأن األفتتاح قبل التكبیر واحتج باآلیة]: 92ص

  ].111:اإلسراء[}اآلیة....اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َلْم َیتَِّخْذ َوَلًدا
]: 1/232:الرأب[، ]1/110:العلوم[وروى في األمالي 

عن القاسم بن إبراھیم عن اإلستفتاح قبل التكبیر، 
  .والتعوذ أیضًا واحتج باآلیة

  .ومثُلھ عن القاسم في الجامع الكافي
وقد ذكر عن زید بن : قال الحسن]: 56ص 1ج[وفیھ 

  .التعوذ قبل التكبیر: علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
* * * * * * * * * *  
  القول في رفع الیدین

عن آبائھ، عن ]: 100ص[في مجموع زید بن علي 
أنھ كان یرفع یدیھ في التكبیرة : علي َعَلْیھم السَّالم

األولى إلى فروع أذنیھ، ثم ال یرفعھما حتى یقضي 
  .صالتھ

قال أحمد، والقاسم، ]: 55ص 1ج[في الجامع الكافي و
ومن السنة أن یرفع الرجل یدیھ في : والحسن، ومحمد

  .التكبیرة في أول الصالة
وقال الحسن في روایة ابن صباح عنھ وھو قول : وفیھ

یرفعھما حذا أذنیھ مفرَّجة أصابعھ، وال یجاوز : محمد
اهللا َعَلْیھ  بھما أذنیھ وال رأسھ ؛ ألن رسول اهللا َصلَّى

إن إبلیس حین أخرج : َوآلھ وَسلَّم نھى عن ذلك، وقال
  .من الجنة رفع یدیھ فوق رأسھ
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، ]1/112:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
سمعت قاسم بن إبراھیم : قال محمد]: 1/236:الرأب[

یكره أن یرفع یدیھ في خفض، أو رفع بعد التكبیرة 
ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ھو عمل، و: وقال. األولى

  .َوآلھ وَسلَّم أنھ نھى عن ذلك
]: 159ص 1ج[وروى الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وقد ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عن أبیھ، عن جده
َوآلھ وَسلَّم أنھ كبر على النجاشي خمسًا ورفع یدیھ في 

كینھا في أول تكبیرة، وبعد ذلك سكن أطرافھ كتس
  .الصالة

قد ]: 38ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
رویت في ذلك أخبار كثیرة عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یرفع یدیھ في التكبیرة األولى إلى 

قریب من األذنین والخدین والمنكبین، ورووا أیضًا في 
ما بال : ((السَّالم قال أخبارھم ضد ھذا أن النبي َعَلْیھ

قوم یرفعون أیدیھم في الصالة كأنھا أذناب خیل شمس، 
  )).لئن لم ینتھوا لیفعلن اهللا بھم ولیفعلّن

وكذا بلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ لم یكن یرفع یدیھ في 
خفظ وال رفع في الصالة، وكان َعَلْیھ السَّالم یحب 

لصالة حتى إنھ اسكنوا في ا: ویأمرنا بالسكون ، فیقول
لو : ((نظر إلى رجل یعبث بلحیتھ في الصالة، فقال

  )).خشع قلب ھذا لخشعت جوارحھ



وفي ذلك ما روي عنھ ]: 1ج 92ص[وفي األحكام 
ما بال قوم : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ قال

یرفعون أیدیھم كأنھا أذناب خیل شمس، لئن لم ینتھوا 
  )).لّنلیفعلن اهللا بھم ولیفع
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قال َعَلْیھ ] 600ص) [ع(وفي مجموع رسائل الھادي 
وسألَت عن : السَّالم في جوابھ على الرازي رحمھ اهللا

رفع الیدین في التكبیر، وھذا أمر ال یجیزه في الصالة 
علماُء آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ ألن 

جالل والطول، الصالة إنما ھي خشوع وتذلل لذي ال
وإرسال الیدین والكف عن رفعھما أكبر في الدین 

إن رفع الیدین فعال جاھلي كانت : لصاحبھما، وقد قیل
قریش تفعلھ آللھتھا وأصنامھا عند الوقوف تجاھھا، 

فال  -واهللا أعلم-والسالم منھم علیھا، فإن یكن ذلك كذلك 
  .ینبغي وال یجوز

* * * * * * * * * *  
  ))بسم اهللا الرحمن الرحیم((الجھر بـ  القول في وجوب

]: 106ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
حدَّثني أبي، عن أبیھ القاسم بن إبراھیم رحمة اهللا علیھ، 
عن أبي بكر بن أبي أویس، عن الحسین بن عبداهللا بن 

ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن أبي طالب 
من لم یجھر في صالتھ : (قال علي: َعَلْیھ السَّالم، قال



  ).فقد، أخدج صالتھ) بسم اهللا الرحمن الرحیم(بـ 
 1ج[ورواه المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

  .بھذا السند، عن الھادي َعَلْیھ السَّالم]: 153ص
ورواه في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

القاسم بن  عن]: 1/242:الرأب[، ]1/114:العلوم[
  .إبراھیم بھذا السند

بھذا السند ]: 1/256:الرأب[، ]1/122:العلوم[وفیھا 
.. حدَّثني محمد بن جمیل، عن ابن أبي یحیى، عن حسین

إلخ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یجھر ببسم اهللا 
  .الرحمن الرحیم

عن آبائھ َعَلْیھم ]: 104ص[ومثل ھذا في المجموع 
  ).إلخ.. أنھ كان: (َعَلْیھ السَّالم السَّالم عن علي
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وعن رسول اهللا َصلَّى اهللا ]: 106ص 1ج[وفي األحكام 
كل صالة ال یجھر فیھا ببسم : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).اهللا الرحمن الرحیم فھي آیة اختلسھا الشیطان
إن المسلمین قد ]: 154ص 1ج[وفي شرح التجرید 

اتھا في كل سورة، وأجمعوا على أنھا أجمعوا على إثب
  )).طس((من كتاب اهللا في 

كان أحمد : قال محمد]: 56ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
بن عیسى وعبداهللا بن موسى َعَلْیھم السَّالم یجھران ببسم 
اهللا الرحمن الرحیم في السورتین، وكذلك كان ولد علي 



  .صلوات اهللا علیھ جمیعًا
آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ  أجمع: وقال الحسن ومحمد

َوآلھ وَسلَّم على الجھر ببسم اهللا الرحمن الرحیم في 
  .السورتین

وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم في روایة ابن صباح عنھ 
إن آل رسول اهللا َصلَّى : نقول: ومحمد في المسائل، فقال

من اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أجمعوا على الجھر ببسم اهللا الرح
  .الرحیم في السورتین، وعلى القنوت في الفجر

، ]1/115:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا إبراھیم بن محمد، عن محمد ]: 1/244:الرأب[

بن الحسین بن علي بن الحسین، عن أبیھ، عن جده، عن 
أنھ كان یجھر ببسم اهللا الرحمن : (علي َعَلْیھ السَّالم

  .)الرحیم
حدَّثنا عباد، ]: 1/254:الرأب[، ]1/121:العلوم: [وفیھا

عن أبي مالك الجنبي، عن عبداهللا بن عطاء، عن أبي 
أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان : جعفر

  .یجھر ببسم اهللا الرحمن الرحیم
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حدَّثنا ]: 1/243:الرأب[، ]1/115:العلوم: [وفیھا
حمد، عن أبي مالك، عن عبداهللا بن عطاء، إبراھیم بن م

أن رسول اهللا َصلَّى : وأبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر
  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یجھر ببسم اهللا الرحمن الرحیم



الحكم بن ]: 1/245:الرأب[، ]1/116:العلوم: [وفیھا
سلیمان، عن عمرو بن جمیع، عن جعفر بن محمد، عن 

قال رسول اهللا صلى اهللا َصلَّى اهللا : قال أبیھ، عن جده،
كل صالة ال یجھر فیھا ببسم اهللا : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).الرحمن الرحیم فھي آیة اختلسھا الشیطان
علي بن ]: 1/246:الرأب[، ]1/116:العلوم: [وفیھا

حكیم األودي، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، 
أنھ كان یجھر : علیھعن الحارث، عن علي صلوات اهللا 

  .ببسم اهللا الرحمن الرحیم
حدَّثنا ]: 2/1570:الرأب[، ]2/261:العلوم: [وفیھا

حدَّثني علي بن محمد بن جعفر، عن أبیھ : محمد، قال
التقیة : قال أبو عبداهللا جعفر بن محمد: والرضى، قال

من دیني وال تقیة عندي في شرب النبیذ، والمسح على 
  .اهللا الرحمن الرحیم الخفین، والجھر ببسم

حدَّثنا ] 1/252:الرأب[، ]1/120:العلوم: [وفیھا
إبراھیم بن محمد بن میمون، عن علي بن ھاشم، عن 

أن أصحاب علي َعَلْیھ : العال بن صالح، عن الحكم
  .السَّالم كان یجھرون

ولقد ]: 40ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
أن األمة روت  - ألخبار إن كنت ممن قد روى ا - علمت 

ما كنت أعرف : ((بإجماعھا أن النبي َعَلْیھ السَّالم، قال
آخر ھذه السورة من أول األخرى حتى نزل علي 

  )).جبریل ببسم اهللا الرحمن الرحیم
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وبلغنا، عن جعفر بن ]: 410ص 2ج[وقال في األحكام 
ال تقیة في : محمد رضي اهللا عنھ، عن أبیھ، أنھ قال

شرب النبیذ، والمسح على الخفین، والجھر ببسم : الثث
  .اهللا الرحمن الرحیم
وروى محمد ]: 153ص 1ج[وفي شرح التجرید 

: بإسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جابر، قال
كیف تقول : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ب الحمدهللا ر: قال أقول)) إذا قمت إلى الصالة؟
  )).قل بسم اهللا الرحمن الرحیم: ((العالمین، قال

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر، عن أبیھ، 
آیة من كتاب اهللا تركھا : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال
  ).الناس بسم اهللا الرحمن الرحیم

قال الحسن َعَلْیھ ]: 57ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
: عنھ، ومحمد في المسائلالسَّالم في روایة ابن صباح 

وسئل عمن یفتتح الصالة بالحمد، وال یقرأ بسم اهللا 
ھذا شيء اختلف الناس فیھ، غیر : الرحمن الرحیم، فقال

أن األمة مجمعة على الجھر بالقراءة في الفجر، وفي 
الركعتین األولتین من المغرب والعشاء بفاتحة الكتاب 

  .وسورة، وبسم اهللا من فاتحة الكتاب
ى محمد بإسناده، عن ضمیرة، عن علي صلوات ورو

من لم یجھر في صالتھ ببسم اهللا : (اهللا علیھ، قال
  ).الرحمن الرحیم فقد أخدج صالتھ

* * * * * * * * * *  



  القول في القراءة في الصالة
]: 1/237:الرأب[، ]1/112:العلوم[في أمالي أحمد 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
كل صالة : (زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).بغیر قراءة فھي خداج
عن آبائھ، عنھ َعَلْیھ ]: 104ص[ومثُلھ في المجموع 

  .السَّالم
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بلغنا، عن رسول اهللا ]: 104ص 1ج[وفي األحكام 
كل صالة ال یقرأ : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).تحة الكتاب فھي خداجفیھا بفا
أن النبي : والذي صح عندنا]: 45ص[وفي المنتخب 

أقل ما یجزي في : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
  )).الصالة أم الكتاب وثالث آیات معھا

: لقول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم]: 45ص[وفیھ 
  )).خداجكل صالة لم یقرأ فیھا بأم الكتاب فھي ((

بلغنا، عن أمیر المؤمنین ]: 104ص 1ج[وفي األحكام 
كل صالة : (علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

فأما : (إلى قولھ َعَلْیھ السَّالم) ..بغیر قراءة فھي خداج
إذا قرأ في ركعة أو ركعتین من تلك الصالة فلیست 

ْیھ َوآلھ وھي تامة ؛ ألن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَل) بخداج
وَسلَّم، إنما أبطلھا إذا لم یقرأ بشيء من القرآن في 



بعضھا، وعلى ذلك إجماع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم كلھم مجمع على أن من نسي القراءة في 

إحدى ركعتیھ سجد سجدتي السھو، وكانت صالتھ تامة 
  .إذا كان قد قرأ في بعض الركعات

لمحمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم  وفي كتاب النھي
عن آبائھ وقال َصلَّى اهللا ]: 248المجموعة الفاخرة ص[

من صلى صالة ال یقرأ فیھا بفاتحة : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الكتاب فھي خداج فھي خداج

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم 
عبداهللا بن حدَّثني ]: 1/237:الرأب[، ]1/112:العلوم[

قال رسول اهللا : حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: موسى، قال
كل صالة ال یقرأ فیھا : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).بفاتحة الكتاب فھي خداج
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وحدَّثنا ]: 1/425:الرأب[، ]1/209:العلوم[وفیھا 
محمد، حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، 

كان رسول اهللا : خالد، عن أبي جعفر، قالعن أبي 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ال یقرأ المعوذتین في مكتوبة 

  .وال تطوع إالَّ ومعھما غیرھما من القرآن
حدَّثني محمد بن ] 1/425:الرأب[، ]1/210:العلوم[

راشد، عن عیسى بن عبداهللا، عن أبیھ، عن جده، عن 
أ علي بالمعوذتین في ربما قر: عمر بن علي، قال



  ).الفجر
  القول في التأمین في الصالة

: قال اإلمام المھدي أحمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم في البحر
  .والتأمین بدعة: العترة جمیعًا: مسئلھ

ولم ]: 106ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
َوآلھ أَر أحدًا من علماء آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

آمین بعد قراءة الحمد في : وَسلَّم، ولم أسمع عنھ، یقول
الصالة، وروى المنع من ذلك عن جده القاسم َعَلْیھ 

  .السَّالم
 1ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

وال یجوز أن یقول في صالتھ بعد قراءة ]: 163ص
الفاتحة آمین، وھذا منصوص علیھ في األحكام 

لمنتخب، وھو مذھب جمیع أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، وا
  .إالَّ ما یروى عن أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم أنھ أجازه

قال : قال القاضي زید في شرح التحریر رحمھ اهللا
ھذا : الناصر َعَلْیھ السَّالم في مسائل الدیلم في التأمین

وَسلَّم، وال مما ال یراه آل محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .یفعلونھ، وھو عندھم بدعة
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وأوثق ما عندھم فیھ عن : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم: وفیھ
وائل بن حجر، ووائل ھذا كان في عسكر علي َعَلْیھ 

السَّالم، وكان یكتب بأخباره وأسراره إلى معاویة، 



  .ووائل ھو الذي فعل ما فعل
ق، والفاسق ال یحتج ھذا من وائل فس: قال أبو العباس

  .بسنده
وروى في األمالي والجامع الكافي عدم القول بھا، عن 
القاسم بن إبراھیم، وعن أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 

  ].126ص: األمالي[
* * * * * * * * * *  

  القول في تسبیح الركوع والسجود وكیفیتھما
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 106ص[وفي مجموع زید 

إذا صلى الرجل فلیتفّجج في سجوده، وإذا : (سَّالم، قالال
  ).سجدت المرأة، فلتحتفز، ولتجمع بین فخذیھا

أخذنا ]: 41ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
بقول أمیر المؤمنین في التسبیح في الركوع، والسجود 

الذي رواه علي بن رجا، عن الحسن بن الحسین 
القاسم الكندي، عن محمد بن العرني، عن علي ابن 

عبیداهللا بن علي بن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، عن 
علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، أنھ كان یقول في 

: سبحان اهللا العظیم وبحمده، وفي سجوده: (ركوعھ
  ).سبحان اهللا األعلى وبحمده

وَأْخَبرنا أبو العباس ]: 155ص 1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا محمد : َأْخَبرنا محمد بن بالل، قال: لالحسني، قا

حدَّثنا الحسن بن الحسین العرني : بن عبدالعزیز، قال
  .إلى آخر ما في المنتخب، بلفظھ وسنده...

أقل ما ]: 41ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
یسبح في الركوع، والسجود ثالثًا ثالثًا، وكذلك أقل ما 



ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في التسبیح روي عن النبي َصلَّ
  .ثالث
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: قال اإلمام الناصر أبو الفتح الدیلمي في تفسیره البرھان
في تفسیر سورة سبح اسم ربك األعلى، وروینا، عن 

أنھ لما : آبائنا، عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فكان أمیر )) كماجعلوھا في سجود: ((نزلت ھذه السورة

سبحان اهللا : (المؤمنین َعَلْیھ السَّالم یقول في سجوده
  ).األعلى وبحمده

]: 238ص[قال اإلمام أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في أمالیھ 
: أخبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، قال: وبھ قال

حدَّثنا : أخبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي، قال
حدَّثني : یل بن موسى بن جعفر، قالموسى بن إسماع

أبي إسماعیل بن موسى، عن أبیھ، عن جده جعفر بن 
محمد، عن أبیھ، عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، 

قال رسول : عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال
ال إیمان لمن ال أمانة : ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

 عھد لھ، وال صالة لمن ال یتم لھ، وال دین لمن ال
  )).ركوعھا، وسجودھا

وفي كتاب النھي لمحمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 247المجموعة الفاخرة ص[

نھى الرجل إذا : ((السَّالم عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



أن ینقر صلى أن یفترش ذراعیھ افتراش السبع، ونھى 
الرجل في صالتھ نقر الدیك، ونھى أن یتلفت في صالتھ 
تلفت الثعلب، ونھى عن الصالة خلف النائم، ونھى عن 

اإلقعاء في الصالة كإقعاء الكلب، ونھى عن الضحك في 
من ضحك في صالتھ أعاد، ونھى أن : الصالة، وقال

یصلي الرجل متوكیًا، ونھى الرجل إذا رفع رأسھ من 
  )).سجد حتى یستوي قائمًاالركوع أن ی
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وبھ قال محمد]: 1/441:الرأب[، ]1/218:العلوم[

ال ُتْجِزي : ((وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).رجًال صالٌة ال ُیقیم ظھَره فیھا في الركوع والسجود

ي بن الحسین الشامي َعَلْیھ وقال اإلمام الناصر عل
باإلسناد المتقدم إلى اإلمام أحمد : السَّالم في نھج الرشاد

بن عیسى بن زید َعَلْیھم السَّالم، عن محمد بن علي 
الباقر، عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ 

ال ُتْجِزي رجًال صالٌة ال یقیم ظھره فیھا في : ((قال
  )).ودالركوع والسج

 1ج[وفي التحریر لإلمام أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
وذكر القاسم َعَلْیھ السَّالم في الفرائض ]: 86ص

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان یرفع : والسنن
رأسھ من السجود وھو یكبر مع رفعھ، ثم یستوي قاعدًا، 



على ثم یفرش رجلھ الیسرى فیقعد علیھا، فإذا أطمأّن 
قدمھ الیسرى قاعدًا، كبر وسجد السجدة الثانیة، یبتدي 

بالتكبیر قاعدًا، ویتمھ ساجدًا، ھكذا روى القاسم في 
  .الفرائض والسنن عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

قال الحسن َعَلْیھ ]: 60ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
ي السَّالم في روایة ابن صباح عنھ، وھو قول محمد ف

فإنھ یؤمر : ومن نقر في صالتھ نقر الغراب: المسائل
عندنا باإلعادة، بلغنا، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ال تجوز صالة رجل ال یقیم صلبھ في : ((وَسلَّم، أنھ قال
  )).الركوع والسجود
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وقال : وبھ قال]: 1/441:الرأب[، ]1/218:العلوم[

إذا لم یقف حتى یرجع كل عضو منھ : محمد بن علي
  .إلى موضعھ لعنھ كل عضو منھ

عنھ مثلھ بلفظ ]: 60ص 1ج[وروى في الجامع الكافي 
  .لعنھ عضوه

قال اإلمام الناصر علي بن الحسین الشامي َعَلْیھ السَّالم 
وباإلسناد إلى اإلمام القاسم بن إبراھیم : في نھج الرشاد

َعَلْیھ السَّالم، بإسناده إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
أنھ كان إذا ركع وضع كفیھ مفرقًا ألصابعھما : وَسلَّم

على ركبتیھ، واستقبل بھما القبلة، وتجافا في ركوعھ 



حتى لو شاء صبي دخل بین عضدیھ، واعتدل حتى لو 
  .صب على ظھره ماء لم یسل
، ]1/190:العلوم[ْیھ السَّالم في أمالي أحمد بن عیسى َعَل

حدَّثنا عباد بن یعقوب، : قال محمد]: 1/388:الرأب[
عن عمر بن ثابت، عن عبداهللا بن محمد بن عقیل، عن 

قال : سعید بن المسیب، عن أبي سعید الخدري، قال
: إذا قال إمامكم: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: أكبر، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قالاهللا : فقولوا. اهللا أكبر
  )).ربنا لك الحمد: سمع اهللا لمن حمده، فقولوا

: وبھ قال]: 306ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
: َأْخَبرنا أبو أحمد علي بن الحسین الدیباجي ببغداد، قال
َأْخَبرنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن 

إلى آخر حدیث ...مد بن منصور حدَّثنا مح: ماتي، قال
  .األمالي المتقدم، عن أبي سعید، بسنده ولفظھ

  القول في النھي عن القراءة حال الركوع والسجود
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]: 105ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
نھاني رسول : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

َوآلھ وَسلَّم، أن أقرأ وأنا راكع وأنا اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
إذا ركعت فعظم اهللا عز وجل، وإذا : ((ساجد، قال

  ))).سجدت فسبحھ
قال الحسن َعَلْیھ ]: 60ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



: فیما حدَّثنا محمد، عن زید، عن أحمد، عنھ: السَّالم
ما یبقى علیھ من : وسئل عن الرجل یقول في ركوعھ

ي، عن علي صلوات اهللا علیھ، أنھ رو: السورة، فقال
نھاني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أن : (قال

  ).أقرأ وأنا راكع أو ساجد
* * * * * * * * * *  

  القول في القنوت
: وقال الحسن ومحمد]: 63ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على 
  .قنوتال

في روایة ابن صباح عنھ، ومحمد : وقال الحسن أیضًا
القنوت في الفجر والوتر عندنا سنة : في المسائل

ماضیة، وأجمع أھل بیت النبي صلى اهللا علیھ وآلھ 
  .وَعَلْیھم السَّالم على القنوت في صالة الفجر

، ]1/142:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/295:الرأب[

إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن زبید، عن 
  .القنوت سنة ماضیة: عبدالرحمن بن أبي لیلى، قال
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 1ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
وَأْخَبرنا أبو العباس الحسني رضي اهللا عنھ، ]: 168ص
: الحسین العلوي المصري، قال َأْخَبرنا محمد بن: قال



حدَّثنا زید بن الحسن، عن أبي بكر بن : حدَّثنا أبي قال
أبي أویس، عن ابن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن 

علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یقنت في الصبح والوتر یقنت 
  .فیھما في الركعة األخیرة حین یرفع رأسھ من الركوع

الكوفي رحمھ اهللا أحمد  وفي المناقب لمحمد بن سلیمان
حدَّثنا أبوطاھر أحمد : قال]: 104ص.. ج[بن السري 

حدَّثنا أبي والحسن بن علي، وحسین بن : بن عیسى، قال
أجمع ولد فاطمة على : زید، ومحمد بن جعفر، قالوا

الجھر ببسم اهللا الرحمن الرحیم، وعلى ترك المسح، 
وعلى والیة علي، وعلى أن التكبیر خمس، وعلى 

  .لقنوت بعد الركوعا
في ] 58ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

إنھ قبل الركوع، ولم یبلغنا ذلك : قد قال غیرنا: القنوت
  .إالَّ عن عثمان، ومن قال بقولھ

: وأمَّا قول علماء آل الرسول َعَلْیھم السَّالم وقولي أنا
فالقنوت في الفجر بعد الركوع، وكذلك أیضًا في وتر 

  .عتمةال
وأمَّا ما یدل ]: 123ص 1ج[وقال في شرح التجرید 

على أن القنوت في الوتر بعد الركوع فھو ما رواه 
محمد بن منصور، عن أحمد بن عیسى، عن حسین بن 
علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 

أنھ كان یقنت في الوتر بعد : (علي َعَلْیھم السَّالم
  ).الركوع

، ]1/231:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى  ومثُلھ في
  .بھذا السند]: 467ص/ج:الرأب[
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أنھ كان ]: 1/467:الرأب[، ]1/232:العلوم[وبھ فیھا 
یقنت في الوتر قبل الركوع حین كان محاربًا لمعاویة 

  .لعنھ اهللا
أنھ كان یقنت في الفجر قبل الركوع، وفي : وبھ فیھا

  .الوتر بعد الركوع
حدَّثنا محمد ]: 1/291:الرأب[، ]1/139:لعلوما[وفیھا 

حدَّثنا محمد بن عبید، عن محمد بن : بن منصور، قال
أن علیًا صلوات اهللا علیھ : میمون، عن جعفر، عن أبیھ

  .كان یقنُت في الصبح بعد الركعة
حدَّثنا محمد ]: 1/291:الرأب[، ]1/139:العلوم[وفیھا 

شریك، عن  أخبرنا: بن علي، عن حسین األشقر، قال
أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان یقنت في : عطاء، عن أبیھ

  .الوتر بعد الركوع
حدَّثنا محمد بن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: وفیھا

خلف، عن حسین األشقر، عن حسن بن صالح، عن 
جعفر، عن أبیھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، وعن أبي 

: لیھ، قالإسحاق، عن الحارث، عن علي صلوات اهللا ع
  ).القنوت في الفجر والوتر بعد القراءة قبل الركوع(

حدَّثنا محمد بن حسن، عن عبداهللا بن موسى، : وفیھا
أنھ قنت قبل الركوع في : عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم

  .الفجر
حدَّثني ]: 1/283:الرأب[، ]1/134:العلوم[وفیھا 



عن سألت أحمد بن عیسى : إسماعیل بن إسحاق، قال
أمَّا أنا : القنوت قبل الركعة أحب إلیك أو بعدھا، فقال

فأقنت قبلھا، وقد ثبت ذلك عن علي، وعن أبي جعفر، 
  .وعن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم

القنوت عندنا جائز قبل الركوع، وبعد : قال محمد
  .الركوع
: قال محمد]: 1/282:الرأب[، ]1/133:العلوم[وفیھا 

تقنت قبل : ن القنوت، قلتسألت أحمد بن عیسى ع
  .قبل وبعد: الركوع أو بعد ؟ قال
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روى أھل البصرة عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ : وقال
قنت بعد الركوع، وروى أھل الكوفة عن علي صلوات 
اهللا علیھ أنھ قنت قبل الركوع، والذي یأخذ بھ أحمد بن 

  .عیسى یقنت قبل الركوع
وبھ عن ]: 1/467:لرأبا[، ]1/232:العلوم[وفیھا 

أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود 
أمَّا : قلت ألبي جعفر أخبرني عن القنوت، فقال: قال

  .الوتر فبعد الركوع
عن ]: 109ص[وفي مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 

آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان یقنت في 
بعد الركوع، ثم قنت الفجر قبل الركوع، وفي الوتر 

  .بالكوفة في الوتر قبل الركوع



عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ ]: 136ص[وفیھ 
وھو -كان یقنت بالمدینة بعد الركوع، ثم قنَت بالكوفة 

قبل الركوع، وكان یدعو في قنوتھ على  - یحارب معاویة
  .معاویة وأشیاعة

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وعن أحمد بن ]: 1/476:الرأب[، ]1/232:العلوم[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان یقنت في الوتر قبل 

  .الركوع حین كان محاربًا لمعاویة لعنھ اهللا
قال القاسم، وعبداهللا بن موسى، : وفي الجامع الكافي

  .تر بعد الركوعالقنوت في الو: والحسن، ومحمد
روي عن أمیر المؤمنین : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم

  .أنھ كان یقنت في الوتر بعد الركوع: صلوات اهللا علیھ
أنھ كان یقنت في الوتر : وروى محمد بأسانیده عن علي

  .بعد الركوع، وأنھ كان یقنت قبل الركوع
روى أھل البصرة عن : قال أحمد]: 63ص 1ج[وفیھ 

اهللا علیھ أنھ قنت بعد الركوع، وروى أھل علي صلوات 
  .الكوفة أنھ قنت قبل الركوع
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وأمَّا أنا فأقنت قبل الركوع ثبت : قال أحمد َعَلْیھ السَّالم
لنا ذلك عن علي َعَلْیھ السَّالم، وأبي جعفر، وزید بن 

  .علي َعَلْیھم السَّالم



 وروي عن علي أمیر المؤمنین أنھ: قال الحسن: وفیھ
كان یقنت في الفجر قبل الركوع، وفي الوتر بعد 

  .الركوع
  القول فیما یقنت بھ

]: 110ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ كان یقنت في 

َءاَمنَّا ِباللَِّھ َوَما ُأْنِزَل ِإَلْیَنا َوَما ُأْنِزَل {: الفجر بھذه اآلیة
َلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحاَق َوَیْعُقوَب َواْلَأْسَباِط َوَما ِإ

إلخ .. ُأوِتَي ُموَسى َوِعیَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبیُّوَن ِمْن َربِِّھْم
  ].136:البقرة[} اآلیة

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
 وحدَّثنا محمد،]: 1/285:الرأب[، ]1/135:العلوم[

حدَّثنا إبراھیم بن محمد، ومحمد بن راشد، عن عیسى 
َأْخَبَرني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن : بن عبداهللا، قال

  .علي صلوات اهللا علیھ مثُلھ
وأخبرنا أبو العباس ]: 169ص 1ج[وفي شرح التجرید 

حدَّثنا : أخبرنا عبدالعزیز بن إسحاق، قال: الحسني، قال
حدَّثني سلیمان : قال علي بن محمد بن الحسن النخعي،

حدَّثني نصر بن مزاحم، : بن إبراھیم المحاربي، قال
حدَّثني أبو خالد : حدَّثني إبراھیم بن الزبرقان، قال: قال

الواسطي، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
  .مثلھ) أنھ كان یقنت: (السَّالم
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، ]1/138:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/290:الرأب[

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، 
كلمات : (عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ، قال

علمھن جبریل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 
ني فیمن اللھم اھد: یقولھن في قنوت الفجر والوتر: قال

ھدیت، وعافني فیمن عافیت، وتولني فیمن تولیت، 
وبارك لي فیما أعطیت، وقني شر ما قضیت، إنك 

تقضي وال ُیقضى علیك، وال یذل من والیت تباركت 
وزاد فیھا رسول اهللا : وتعالیت، قال) ftn15_(ربي

اللھم إني أسألك الھدى : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ة والغنى، وأعوذ بك من غلبة الدین، وغلبة والتقى والعف

  ))).العدو، وبوار األیم
وسألت أحمد بن عیسى عن بوار األیم، : قال أبو جعفر

  .كسادھا: قال
]: 111ص[وھي في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 

وإنھ : (عن آبائھ، َعَلْیھم السَّالم مثلھ في الوتر فقط، بلفظ
بعد ال ) ال یعز من عادیتو: (وزیادة) إلخ.. ال یذل

  ).إلخ.. وزاد فیھا رسول اهللا(إلخ، ولیس فیھا، .. یذل
وعن ]: 108ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

إن جبریل : علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال
صلى اهللا علیھ علَّم ھذا القنوت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

نبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ابنھ الحسن وَسلَّم فعّلمھ ال
وال یعّز : (، وزیادة)عافني(على ) تولني(مثلھ بتقدیم 



وال ((وحذف الواو في ) إلخ.. ال یذّل(بعد ) من عادیت
  ).وغلبة العدو: (، وتمامھ))یذل
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وھذا القنوت یقنت بھ بعد التسلیم من : قال َعَلْیھ السَّالم
د قیل إن ما روي في ھذا القنوت عن رسول الوتر، وق

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان قبل تحریم الكالم في 
  .الصالة

قد روي في ]: 59ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
ما یقنت : ذلك روایات، والذي نختار من ذلك ونقول بھ

  .بھ في الفجر من آي القرآن أو ما روى أبو الجوراء
والذي روى أبو الحوراء عن الحسن بن علي َعَلْیھما 

علمني رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : السَّالم قال
مثل روایة : إلخ، قال...كلمات أقولھن في الوتر 

  .األحكام
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن ]: 1/289:الرأب[، ]1/137:العلوم[
َأْخَبرني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في : ور، قالمنص

یدعو في الوتر بما : القنوت في الفجر، والوتر، فقال
روي عن الحسن بن علي صلوات اهللا علیھ، عن النبي 

مثل روایة .. َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اللھم اھدني
وبعدھا ) من والیت: (إلى قولھ...األمالي األولى

  ).ركت وتعالیتسبحانك تبا(



قال القاسم، والحسن ]: 84ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
ویدعو في الوتر بما روى الحسن بن : َعَلْیھما السَّالم

علي صلى اهللا علیھما، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
) وال یذل من والیَت: (إلى)..اللھم اھدني: (وَسلَّم مثُلھ
ركت ربنا وتعالیت، وال یعز من عادیت، تبا: قال الحسن

  .سبحانك رب البیت
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، ]1/233:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
وعن أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 1/468:الرأب[

عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا 
اللھم : (علیھ أنھ كان یقنت في الوتر قبل الركوع، فیقول

یدي، وأفضت القلوب، إلیك رفعت األبصار، وبسطت األ
ودعیت باأللسن، وتحوكم إلیك في األعمال، اللھم افتح 

بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین ، نشكو إلیك 
غیبة نبینا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وتظاھر الفتن، 
وشدة الزمان، اللھم فأعنا بفتح ُتَعجِّلھ، ونصر تقربھ، 

  ).وسلطان حق تظھره، إلھ الحق آمین
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 136ص[وفي المجموع 

، )نبینا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: (السَّالم مثُلھ بلفظ
تعز بھ ولیك، (، و)فأغثنا(، و)الزمن(و

حق تظھره، إلھ الحق آمین رب ) ftn16_(ولسان
  ).العالمین



ومن أحب أن یقنت بقنوت ]: 59ص[وفي المنتخب 
َعَلْیھ السَّالم قنت في الوتر كذلك كان  علي بن أبي طالب

) اللھم: (أمیر المؤمنین یقول إذا رفع رأسھ من الركوع
  ).إلخ...الزمان(وذكر مثل روایة األمالي بلفظ 

وأحب إلینا أن یكون ھذا بعد التسلیم، : قال َعَلْیھ السَّالم
وال یكون في الصالة إالَّ قراءة، وال أحسبھ بصحیح عنھ 

  .في الصالة
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ومن أحب أن یقنت ]: 109ص 1ج[وفي األحكام 
بقنوت أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

فیقنت بھ بعد التسلیم من الوتر، كذلك كان أمیر المؤمنین 
الزمن، واللھم (یقنت بھ، وذكر مثل ما في المنتخب بلفظ 

یلعن ، وزاد بعده وكان أمیر المؤمنین یقنت بھذا، ف)أعنا
معاویة بن أبي سفیان، : رجاًال یسمیھم بأسمائھم منھم

وعمرو بن العاص، وأبو األعور السلمي، وأبو موسى 
  .األشعري

وروى : وھو في الجامع الكافي نحو مافي األمالي بلفظ
  .محمد بإسناده، ولعلھ یرید اإلسناد المتقدم في األمالي

وأخبرنا محمد بن ]: 169ص 1ج[وفي شرح التجرید 
أخبرنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، عن : ثمان النقاش، قالع

محمد بن منصور، عن محمد بن جمیل، عن إسماعیل، 
كان : عن عمرو، وابن جابر، عن أبي جعفر، قال



: رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، یقول في القنوت
 ال إلھ إالَّ اهللا العلي العظیم، والحمدهللا رب العالمین،((

وسبحان اهللا عما یشركون، واهللا أكبر أھل التكبیر، 
والحمدهللا الكبیر، ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا، وھب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب، ربنا ال تؤاخذنا إن 

  )).إلخ...نسینا أو أخطأنا
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وروي : قال الحسن]: 84ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ كان یقول في  عن النبي َصلَّى اهللا

اهللا أكبر، سبحان اهللا، والحمدهللا، وال إلھ إالَّ : ((القنوت
اهللا، واهللا أكبر، اللھم اغفر لي ذنبي وللمؤمنین 

والمؤمنات، األحیاء منھم واألموات من جمیع المالئكة 
والروح، اللھم َعذِّب الكفرة أھل الكتاب، والمشركین، 

م من المنافقین، فإنھم یكذبون رسلك، ومن یضارعھ
ویصدون عن سبیلك، ویجعلون الحمد لغیرك، ویدعون 
معك إلھًا، ال إلھ غیرك، تباركت وتعالیت عمَّا یقولون 

  )).علوًا كبیرًا
حدَّثنا ]: 1/293:الرأب[، ]1/140:العلوم[وفي األمالي 

حدَّثنا محمد بن عبید، عن : محمد بن منصور، قال
أن رسول اهللا : ن، عن جعفر، عن أبیھمحمد بن میمو

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، كان یقنت في الظھر بعد أن 
اللھم العن أبا سفیان بن : ((یركع آخر ركعة فیقول



حرب، وسھیل بن عمرو ذا األنیاب، اللھم العن الغواة 
العصاة من قریش الذین عادوا نبیك، وجھدوا أن ال 

  )).هللاال إلھ إالَّ ا: یقال
وسیأتي في الجمعة عن الباقر من روایة األمالي القنوت 

  .في الجمعة سنة
* * * * * * * * * *  
  القول في تكبیر النقل

وقد تقدم بعض من ذلك مع التسمیع والتحمید في روایة 
  .أمالي أحمد، وأمالي أبي طالب، والتحریر

عن آبائھ عن علي َعَلْیھ ]: 102ص[وفي المجموع 
  .نھ كان یكبر في رفع وخفضالسَّالم أ

إنھ كان یكبر في كل رفع : وقال زید َعَلْیھ السَّالم
  .وخفض

  أعضاء السجود
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، ]1/220:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن سفیان بن ]: 1/445:الرأب[

: عیینھ، عن ابن طاووس، عن أبیھ، عن ابن عباس، قال
أن نسجد على : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمأمر النبي َصلَّى 

كف الشعر، والثیاب، الیدین، : سبعة أعظم، ونھى عن
والرجلین، والركبتین، والجبھة، ووضع سفیان یده على 

  .ھذا واحد: جبینھ وأنفھ، وقال



وفي نھج الرشاد لإلمام الناصر علي بن حسین الشامي 
آل الرسول القاسم وباإلسناد إلى اإلمام نجم : َعَلْیھ السَّالم

بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وال : ((وَسلَّم، أنھ قال

  )).نكب شعرًا وال ثوبًا
روي عن النبي َصلَّى : وقال محمد: وفي الجامع الكافي

جد على أمرُت أن أس: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ قال
على الراحتین، والقدمین یعني بطون : ((سبعة أعضاء

وقال رسول اهللا َصلَّى )) أصابعھما، والركبتین، والجبھة
التجزي صالة ال یصیب األنف : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

، یرید أن األنف والجبھة شيء ))منھا ما یصیب الجبین
  )).واحد

* * * * * * * * * *  
  في الركعتین األوَّلتین التشھد في الصالة

، ]1/127:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى 
وحدَّثنا أحمد بن : حدَّثنا محمد، قال]: 1/267:الرأب[

: عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید
: أنھ كان یقول في الركعتین األولتین یعني في التشھد

شھد أن بسم اهللا، والحمدهللا، واألسماء الحسنى كلھا هللا، أ
ال إلھ إالَّ اهللا وحده ال شریك لھ، وأن محمدًا عبده 

  .ورسولھ
: بلفظ] 107ص[ومثلھ عنھ َعَلْیھ السَّالم في المجموع 

  .إلخ.. وأشھد أن محمدًا
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 94ص 1ج[واختاره الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
  ).إلخ.. بسم اهللا وباهللا: (بلفظ]: األحكام

منصور، عن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ ورواه محمد بن 
]: 1/269:الرأب[، ]1/127:العلوم[السَّالم في األمالي 

  .عن زید َعَلْیھ السَّالم، والتشھد بھ
وروي في الجامع الكافي، عن القاسم َعَلْیھ السَّالم، 

ومحمد بن منصور ورفعاه، عن زید بن علي كل ذلك 
  ).وأشھد(بلفظ 

روي عن : الحسن بن یحیى وقال: وفي الجامع الكافي
  .وأشھد: زید بن علي مثلھ بلفظ

ویروى أن أمیر المؤمنین صلى اهللا علیھ، كان : قال
بسم اهللا والحمد : (یقول في التشھد في الركعتین األولتین

هللا واألسماء الحسنى كلھا هللا، التحیات هللا الطیبات 
والصلوات الزاكیات الطاھرات الغادیات الرائحات 

السابغات هللا ما طاب فللھ، وأشھد أن ال إلھ إالَّ  الناعمات
  .اهللا وحده ال شریك لھ، وأن محمدًا عبده ورسولھ

ولم یكن أمیر المؤمنین صلوات : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم
اهللا علیھ، یصلي بالناس، فیفعل شیئًا فیھ ثقل على الناس 

  .إنما كان یقول ھذا الكالم في التطوع
بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد 

حدَّثنا إبراھیم بن ]: 1/269:الرأب[، ]1/127:العلوم[
محمد بن میمون، عن محمد بن كثیر، عن محمد بن 

عبیداهللا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي َعَلْیھ 



: أنھ كان یقول في التشھد في الركعتین األولتین: السَّالم
لحسنى كلھا هللا، أشھد بسم اهللا، والحمد هللا، واألسماء ا(

أن ال إلھ إالَّ اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا 
  ).عبده ورسولھ

حدَّثنا إبراھیم بن محمد، عن محمد بن كثیر، عن عمر 
  .بن خالد، عن زید بن علي مثلھ
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واألصل فیھ ما ]: 161ص 1ج[وفي شرح التجرید 
: مھ اهللا، قالأخبرنا بھ أبو الحسین علي بن إسماعیل رح

: حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
حدَّثنا محمد بن منصور، عن إبراھیم بن محمد بن 

إلى ..میمون، عن محمد بن كثیر، عن محمد بن عبداهللا
  .آخر السند األول في األمالي، وروایتھ مثُلھ

: مقال أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّال: وفي الجامع الكافي
  .إلخ.. إن شاء تشھد

  .وأشھد: وذكر مثل تشھد اإلمام زید بلفظ
وستأتي روایة الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام في 

التشھد األخیر، عن أبیھ، عن جده، عن زید، عن آبائھ 
َعَلْیھ السَّالم، عن علي صلوات اهللا علیھ لجمیع التشھد 

  ).وأشھد: (ولفظ) وباهللا: (بزیادة
قال أبو طالب ) ftn17_(ألصبع في التشھدوفي رفع ا

َأْخَبرنا : وبھ قال]: 310ص[َعَلْیھ السَّالم في أمالیھ 



حدَّثنا محمد بن محمد بن : عبداهللا بن عدي الحافظ، قال
حدَّثني موسى بن إسماعیل بن : األشعث الكوفي، قال
حدَّثني أبي إسماعیل بن موسى، : موسى بن جعفر، قال
فر بن محمد، عن أبیھ، عن جده عن أبیھ، عن جده جع

علي بن الحسین، عن أبیھ عن علي صلوات اهللا علیھم، 
: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
اإلشارة باألصبع المسّبحة في الصالة، وفي الدعاء ((

مرضاة للرب تعالى، مقمعة للشیطان، وھي 
  )).اإلخالص

* * * * * * * * * *  
ا یجھر بھ من القراءة وفي التسبیح حال القیام القول فیم

  في الثالثة والرابعة من الركعات
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: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 104[في المجموع 
أنھ كان یعلن القراءة في األولتین من المغرب والعشاء، 

والفجر، ویسر القراءة في األولتین من الظھر، 
خیرتین من الظھر، والعصر، وكان یسبح في األ

  .والعصر، والعشاء، والركعة األخیرة من المغرب
]: 94ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

الذي صح لنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم عن رسول 
اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یسبح في 

هللا، وال إلھ إالَّ اهللا، سبحان اهللا، والحمد: ((اآلخرتین یقول



وعلى ذلك رأینا مشائخ )) واهللا أكبر یقولھا ثالث مرات
آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وبذلك سمعنا 

عن من لم نَر منھم، ولسنا نضیق على من قرأ فیھا 
بالحمد، ولكنَّا نختار ما روي لنا عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ 

نا نعلم أنھ لم یختر، ولم یفعل إالَّ ما السَّالم، وذلك أ
اختاره رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وفعلھ، 

ورسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فلم یفعل إالَّ ما 
  .أمره اهللا عّز وجل بفعلھ، واختاره لھ في دینھ

الم أنھ حدَّثني أبي، عن أبیھ القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّ
على ذلك رأینا : وقال. یسبح في الركعتین اآلخرتین: قال

مشائخ آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وكذلك 
یسبح في : روي عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

سبحان اهللا، : (اآلخرتین، یسبح في كل ركعة ثالثًا یقول
  ).، واهللا أكبروالحمدهللا، وال إلھ إالَّ اهللا

لم نجد التسبیح إالَّ مخافتًا بھ سنة ]: 101ص 1ج[وفیھا 
  .فیھ ماضیة وعلیھ من الرسول جاریة
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إجماع المسلمین على ] 99ص 1ج[وروى َعَلْیھ السَّالم 
أن رسول اهللا لم یسمع منھ قراءة في الركعتین 

  .اآلخیرتین، وأنھ خافت بما قال من القول فیھا
 1ج[َلْیھ السَّالم إجماع األمة، وفي موضع آخر وروى َع

على أنھ ال یجھر في اآلخرتین من كل أربع، ] 97ص



  .وال في الثالثة من المغرب
وقد روي التسبیح عن علي ]: 45ص[وقال في المنتخب 

بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وروى علي عن النبي َصلَّى 
في األولتین من الظھر  اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یقرأ

والعصر والمغرب والعشاء، ویسبح في اآلخرتین، وإن 
  .قرأ الحمد فال بأس بذلك

، ]1/113:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في ]: 1/239:الرأب[

الركعتین اآلخرتین یسبح فیھما أو یقرأ بفاتحة الكتاب ؟ 
الذي رأیُت علیھ مشائخ آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ  :قال

َوآلھ وَسلَّم التسبیح، وكذلك روي عن علي َعَلْیھ السَّالم 
یسبح في كل ركعة ثالثًا : (أنھ كان یسبح في اآلخرتین

سبحان اهللا، والحمدهللا، وال إلھ إالَّ اهللا، واهللا أكبر، : یقول
ركعة أجزاه ثم یكبر، وإن قالھا مرة واحدة في كل 

  ).ذلك
قال أحمد بن ]: 1/238:الرأب[، ]1/113:العلوم[وفیھا 
قد روي التسبیح عن علي رحمة اهللا : عیسى
  ).ftn18_(علیھ

حدَّثني علي ]: 1/240:الرأب[، ]1/113:العلوم[وفیھا 
بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان 

وكم : قلت. یسبح في الركعتین اآلخرتین من صالتھ
عشر تسبیحات، وھو سبحان اهللا، سبحان : التسبیح؟ قال

  .اهللا
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سئل أحمد والقاسم ]: 58ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
َعَلْیھما السَّالم عن الركعتین اآلخرتین من الظھر وما 

أي ذلك فعل : أشبھھما أیقرأ فیھما، أو یسبح ؟ فقال أحمد
أن علیًا صلوات اهللا فحسن، ولم نَر بھ بأسًا، وروي 

  .علیھ كان یسبح
  .وكان القرآن أعجب إلیھ: وقال محمد

الذي رأیت علیھ مشائخ آل : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم
رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم التسبیح، وكذلك 

  .روي عن علي
سبحان اهللا، : والتسبیح أن یقول: قال أحمد َعَلْیھ السَّالم

  .اللَّھ عشرًا سبحان
یسبح في كل ركعة سبحان : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم

اللَّھ، والحمدهللا، وال إلھ إالَّ اهللا، واهللا وأكبر ثالثًا، ثم 
  .یكبر وإن قالھا في ركعة مرة واحدة أجزاه ذلك

* * * * * * * * * *  
  القول في التشھد في آخر الصالة

]: 1ج 102ص[حكام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األ
بسم : فإذا جلس في آخر صالتھ األربع، أو الثالث، قال

اهللا، وباهللا، والحمدهللا، واألسماء الحسنى كلھا هللا، أشھد 
أن ال إلھ إالَّ اهللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمدًا 

عبده ورسولھ، اللھم صل على محمد وعلى آل محمد، 
لیت، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما ص

وباركت على إبراھیم، وعلى آل إبراھیم إنك حمید 



. ثم یسلم، وینصب إلى اهللا بما شاء من الدعاء. مجید
وبذلك حدَّثني أبي، عن أبیھ في التشھد وكان یرویھ، عن 

زید بن علي رحمة اهللا علیھ، عن آبائھ، عن علي بن 
  .أبي طالب رحمة اهللا علیھ
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آبائھ، عن علي َعَلْیھ عن ]: 108ص[وفي المجموع 
التحیات هللا، والصلوات : (السَّالم أنھ كان إذا تشھد قال

الطیبات الغادیات الرائحات الطاھرات الناعمات 
السابغات ما طاب وطھر وزكى وخلص ونما فللھ، وما 
خبث فلغیر اهللا، أشھد أن ال إلھ إالَّ اهللا وحده ال شریك 

سلھ بالحق لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، أر
بشیرًا، ونذیرًا، وداعیًا إلى اهللا بإذنھ، وسراجًا منیرًا، 

أشھد أنك نعم الرب، وأن محمدًا نعم الرسول، ثم یحمد 
اهللا، ویثني علیھ، ویصلي على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

وَسلَّم، ثم یسلم عن یمینھ، وعن شمالھ السالم علیكم 
  ).ة اهللاورحمة اهللا، السالم علیكم ورحم

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: َأْخَبرنا محمد]: 1/273:الرأب[، ]1/129:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي 
: خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

التحیات هللا، الصلوات الطیبات : (كان إذا تشھد قال
رائحات المنعمات السابغات الطاھرات الغادیات ال



ماطاب وزكى فللھ، أشھد أن الإلھ إال اللَّھ وحده الشریك 
لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، أرسلھ بالحق بشیرًا 

ونذیرًا بین یدي الساعة، أشھد أنك نعم الرب، وأن 
محمدًا نعم الرسول، ثم یحمد اللَّھ، ویثني علیھ، ویصلي 

  ).اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على النبي َصلَّى
الذي : قال محمد]: 64ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

رأیت علیھ آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
منھم أحمد بن عیسى، والقاسم بن إبراھیم، وغیرھما من 

آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یجلسون على 
  .شھدأقدامھم في الت
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* * * * * * * * * *  
  القول في التسلیم

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 109ص[في المجموع 
ثم یسلم عن یمینھ، وعن : وقد تقدم في قولھ: السَّالم

شمالھ، السالم علیكم ورحمة اللَّھ، السالم علیكم ورحمة 
  .اللَّھ

] 1/200:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور قال]: 1/409:الرأب[

محمد بن جمیل، عن عاصم بن مندل، عن األعمش، 
صلیُت خلف علي َعَلْیھ السَّالم، : عن أبي رزین قال

السالم علیكم السالم : فسلم عن یمینھ، وعن شمالھ



  .علیكم، ثم نھض، فلم یقعد
قال الناصر : وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا للتحریر

وجمیع ذریة رسول اهللا َصلَّى : ھ السَّالم في الكبیرَعَلْی
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یرون بتسلیمتین عن الیمین، وعن 

الشمال في الجماعة، وإذا كانوا وحدھم یسلمون على َمْن 
عن یمینھم، وعلى َمْن عن شمالھم من المصلین، 

  .والمالئكة الموكلین، وبھ أقول وأفتي
ن یحیى َعَلْیھ السَّالم في كتاب قال المرتضى محمد ب

: ألن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: الفقھ
  ).تحریم الصالة التكبیر، وتحلیلھا التسلیم(

وقد تقّدمت روایة المجموع واألحكام عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم وتحلیلھا التسلیم

* * * * * * * * * *  
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  لقول في الخشوع في الصالة والنھي عن الضما
، ]1/126:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أحمد بن عیسى، عن حسین بن ]: 1/266:الرأب[
علوان ، عن أبي خالد ، عن زید ، عن آبائھ ، عن علي 

أبصر رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (َعَلْیھ السَّالم قال
أما ھذا فلو : ((رجًال یعبث بلحیتھ في الصالة فقالوَسلَّم 

  ))).خشع قلبھ، لخشعت جوارحھ
واستدل یحیى بن ]: 163ص 1ج[وفي شرح التجرید 



الحسین على ذلك بما أخبرنا أبو الحسین علي بن 
حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ : إسماعیل، قال

األمالي  إلى آخر سند...السَّالم، عن محمد بن منصور
  )).لو خشع: ((، وبلفظ))في الصالة بلحیتھ: ((بلفظ

  .مثلھ]: 119ص[وفي المجموع عن آبائھ َعَلْیھ السَّالم 
عن ]: 106ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ نظر إلى رجل یبعث 
لخشعت لو خشع قلب ھذا : ((بلحیتھ في صالتھ فقال

  )).جوارحھ
وكان َعَلْیھ السَّالم یحب ]: 39ص[وفي المنتخب 

حتى إنھ )) اسكنوا في الصالة: ((ویأمرنا بالسكون فیقول
  .إلخ مثُلھ..نظر إلى رجل

وقد تقّدم ما في كتاب النھي لمحمد بن یحیى المرتضى 
النھي عن التلفت ، والضحك ، : َعَلْیھ السَّالم عن آبائھ

  .ّكيواإلقعاء ، والتو
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عنھ َصلَّى اهللا ]: 248ص[وفیھ 

ونھى أن یجعل الرجل یده على : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ذلك فعل الیھود ، وأمر أن : صدره في الصالة، وقال

  )).یرسلھما
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وفي كتاب اإلعتبار وسلوة العارفین لإلمام الموفق باهللا 
أخبرني أبو الحسن الحسن بن علي : ]6ص[َعَلْیھ السَّالم 



بن محمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، 
حدَّثني القاسم بن محمد، عن أبیھ جعفر بن محمد، عن 

سمعت : آبائھ، عن ا لحسین بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
إذا صلیت : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

... وإیاك یا حسین ما تعذر منھفصلِّ صالة مودع، 
  )).الخبر بطولھ

وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 
حدَّثنا حسین : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 135ص[

بن نصر، عن خالد بن عیسى، عن حصین، عن جعفر، 
ما : ((عن أبیھ أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

  )).ى ما في القلب فھو ریاءزاد من الخشوع عل
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا محمد، ]: 1/424:الرأب[، ]1/209:العلوم[
حدَّثني محمد بن جمیل، عن محمد بن فضیل، عن أبان، 

قال : عن سعید بن جبیر، عن مسروق، عن حذیفة، قال
ا التفت العبد إذ: ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أي عبدي أنا خیر مما التفت : في صالتھ ، قال اللَّھ 
أي عبدي أنا خیر مما : إلیھ، فإن التفت الثانیة قال اهللا

أي عبدي أنا : التفت إلیھ ؛ فإن التفت الثالثة، قال اللَّھ
خیر مما التفت إلیھ، فإن التفت الرابعة أعرض اهللا 

  ].مغفرتھ، تمتیعني برحمتھ و: قال أبو جعفر)) [عنھ
* * * * * * * * * *  

  القول فیما یفسد الصالة
]: 121ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 



عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم في الرجل یتكلم في 
  .الصالة ناسیًا ، أو متعمدًا أنھ تنقطع صالتھ
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، ]1/124:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا أحمد بن : أخبرنا محمد، قال]: 1/261:الرأب[

عیسى ، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید، 
أقبل رسول اهللا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في أول عمرة اعتمرھا فأتاه 
رجل، فسلم علیھ وھو في الصالة ، فلم یرد علیھ ، فلما 

أین المسلِّم قبیل؟ إني كنت أصلي وإنھ : ((نصرف قالا
إْنَھ ُأمَّتك أن یردوا السالم في : أتاني جبریل، فقال

  )).الصالة
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 122ص[وفي المجموع 

كنت : (، وبلفظ)فلما صلى وانصرف: (السَّالم مثُلھ بلفظ
  ).في الصالة

سَّالم في كتاب وروى محمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ ال
عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 248ص[النھي 

من : ((وَسلَّم أنھ نھى عن الضحك في الصالة، وقال
  )).ضحك في صالتھ أعاد

* * * * * * * * * *  
  القول فیما ُیْعفى عنھ فیھا

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، ]: 119[في المجموع 



ؤب في الصالة من الشیطان؛ فإذا النعاس والتثا: (قال
تثاءب أحدكم في صالتھ فلیضع یده على فیھ، وإذا 

  ).عطس أحدكم في الصالة فلیحمد اهللا في نفسھ
* * * * * * * * * *  
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  القول في صالة العلیل والمغمى علیھ والعریان
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 142ص[في المجموع 

ل اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم دخل رسو: (السَّالم قال
یا : على رجل من األنصار وقد شبكتھ الریح، فقال

إن استطعتم أن : ((رسول اهللا كیف أصلي ؟ فقال
تجسلوه فأجلسوه، وإالَّ فوجھوه إلى القبلة، ومروه أن 

یومي إیماء، ویجعَل السجود أخفض من الركوع، وإن 
فاقرءوا عنده كان ال یستطیع أن یقرأ القرآن، 

  ))).وأسمعوه
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن ]: 1/343:الرأب[، ]1/169:العلوم[
عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید َعَلْیھ السَّالم، 

فلیومي : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم مثُلھ بلفظ
من ویجعل السجود أخفض : (، ولیس فیھ)إیماء

  ).الركوع
وروى محمد بن ]: 170ص 1ج[وفي شرح التجرید 

منصور، عن أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، 



عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم 
  ).فلیومئ إیماء: (مثُل ما في المجموع إلى قولھ

، ]1/167:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، حدَّثني أحمد بن عیسى، ]: 1/339:الرأب[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
ُأِتي رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (َعَلْیھ السَّالم، قال

إن عبداهللا بن رواحة ثقیل، فأتاه وھو : وَسلَّم فقیل لھ
اهللا  یا رسول: فقال عبداهللا بن رواحة: مغمى علیھ، قال

: أغمي عليَّ ثالثة أیام، فكیف أصنع بالصالة ؟ فقال
  )).صل صالة یومك الذي أفقت فیھ، فإنھ یجزیك((

عن آبائھ عن علي َعَلْیھ ]: 140ص[ومثلھ في المجموع 
  .السَّالم
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وكذلك ]: 48ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
شھرًا، أو أقل  أجمعوا جمیعًا أن المغمى علیھ لو مكث

أو أكثر لم ُیِعد من الصالة إالَّ الیوم الذي أفاق فیھ، فإن 
أفاق وقد بقي من الشمس قدر ما یصلي ركعة من 

عصره قضى صالة یومھ ذلك، وكذا أن أدرك من لیلتھ 
مقدار ما یصلي ركعة من العتمة قبل طلوع الفجر قضى 

آل  صالة لیلتھ تلك، ولم یعد صالة الیوم ؛ فھذا إجماع
  .رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 143ص[وفي المجموع 



دخل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (السَّالم قال
على مریض یعوده، فإذا ھو جالس معھ عود یسجد 
م علیھ، قال فنزعھ رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

ال تعد، ولكن أوم إیماء ویكون سجودك : ((من یده وقال
  ))).أخفض من ركوعك

وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن آبائھ قال]: 450ص[

إذا لم یستطع الرجل أن یصلي قائمًا : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
جالسًا فلیصل صلى جالسًا، فإن لم یستطع أن یصلي 

مستلقیًا على قفاه ، ناصبًا رجلیھ حیال القبلة یومي 
  )).إیماء
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا محمد ، ]: 1/342:الرأب[، ]1/168:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي 
لى كنت عند أبي جعفر وساق الحدیث إ: الجارود، قال

قول أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم إن أبا لبابة أتى علیًا َعَلْیھ 
یا أبا الحسن ما یبلغ من وجع الرجل أن : السَّالم، فقال

مالك یا أبا لبابة أجھلت ، أم : (یصلي وھو جالس، فقال
تجاھلت ؟ أما رأیت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ھذا، ثم یصلي وھو وَسلَّم یخرج إلینا حتى یأتي مصاله 
  ).فلم تسألني: بلى، قال: جالس ؛ قال



وروى محمد بإسناده ]: 68ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
.... مالك(أن أبا لبابة آخر الحدیث األول، ولیس فیھ 

  ).تجاھلت
عن آبائھ عن ]: 142ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یراه  إن كان حیث: (علي َعَلْیھ السَّالم في العریان قال
أحد صلى جالسًا یومي إیماء، ویجعل سجوده أخفض 

من ركوعھ، وإن كان حیث ال یراه أحد من الناس صلى 
  ).قائمًا

* * * * * * * * * *  
  القول في صالة الجماعة

، ]1/161:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین ]: 1/328:الرأب[

، عن أبي خالد ، عن زید ، عن آبائھ ، عن  بن علوان
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم قال

لن تزال أمتي یكف عنھا ما لم یظھروا : ((َوآلھ وَسلَّم
خصاًال عمًال بالربى، وإظھار الرشا، وقطع األرحام، 
وترك الصالة في جماعة، وترك البیت أن یؤم ؛ فإن 

  )).البیت أن یؤم لم یناظرواترك ھذا 
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 113ص[وفي المجموع 
یكف : ((السَّالم عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثلھ بلفظ

ترك ((، و))فإذا ترك((، و ))ال تزال((و )) عنھا البلى



  )).ھذا البیت
: ھ قالوب]: 555ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد اآلبنوسي، قال
حدَّثنا : أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر، قال

حدَّثنا سلیمان بن : علي بن محمد بن كأس النخعي، قال
حدَّثني نصر بن مزاحم : إبراھیم المحاربي، قال

: ي، قالحدَّثني إبراھیم بن الزبرقان التیم: المنقري، قال
حدَّثني زید بن علي، : حدَّثني أبو خالد الواسطي، قال

قال : عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
: إلخ، بلفظ))..لن تزال: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).إظھارًا للرشا((و)) عمًال بالریاء((
ك وكذل]: 117ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

روي لنا، وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (رحمة اهللا علیھ أنھ قال

: إلخ روایة أحمد بن عیسى بلفظ.. َوآلھ وَسلَّم لن تزال
  ).وترك ھذا: (، ولفظ)الجماعة: (، ولفظ)ما لم تظھر(
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الم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّ
حدَّثنا أحمد بن ]: 1/330:الرأب] [1/161:العلوم[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ غدا على أبي الدرداء فوجده 

كان مني من اللیل : مالك ؟ فقال: متصبحًا، فقال لھ



أفتركت صالة : شيء، فنمت، فقال علي َعَلْیھ السَّالم
: نعم، فقال علي َعَلْیھ السَّالم: في جماعة ؟ فقالالصبح 

ألن أصلي الفجر والعشاء اآلخرة في جماعة أحب إليَّ (
من أن أحیي ما بینھما، لو یعلمون ما فیھما ألتوھما ولو 

  ).حبوًا، وإنھما لیكفران ما بینھما
عن آبائھ عن علي َعَلْیھ ]: 114ص[وھو في المجموع 

مالك یا : (یعني نائمًا، وبلفظ) متصبحًا: (السَّالم بلفظ
أو ما سمعت رسول اهللا َصلَّى : (، وبلفظ)وأبا الدرداء؟

  ))).إلخ.. لو یعلمون: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن ]: 1/329:الرأب[، ]1/161:العلوم[
زید، عن آبائھ، عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 

ال صالة لجار المسجد ال : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).یجیب إلى الصالة إذا سمع النداء

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 113ص[وھو في المجموع 
ال صالة لجار المسجد ال یجیب إلى : (السَّالم بلفظ

  ).الصالة إذا سمع النداء
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أخبرنا ]: 314ص[ھ السَّالم وفي أمالي أبي طالب َعَلْی
حدَّثنا محمد بن :أبو أحمد عبداهللا بن عدي الحافظ، قال
حدَّثني موسى : محمد بن األشعث الكوفي بمصر، قال

بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبیھ، 



عن جده موسى بن جعفر، عن أبیھ، عن جده محمد بن 
یھ علي علي، عن أبیھ، عن جده الحسین بن علي، عن أب

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : صلوات اهللا علیھ، قال
من سمع النداء وھو في المسجد فخرج : ((َوآلھ وَسلَّم

  )).منھ فھو منافق إالَّ رجًال یرید الرجوع إلیھ
عن علي َعَلْیھ ]: 72ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ال صالة لجار المسجد ال یحضر إلى الصالة : (السَّالم
: ، وعن علي َعَلْیھ السَّالم)سمع النداء إالَّ في المسجدإذا 

ألْن أصلي الفجر والعشاء في جماعة أحب إليَّ من أن (
، قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ )أحیي ما بینھما

ھل تعلم فیم : لما ُأْسِري بي إلى السماء قیل لي: ((وَسلَّم
في إسباغ : ال أدري، قال: اختصم المأل األعلى؟ قلت

الوضوء في الغدوات، ونقل األقدام إلى الجماعات، 
  )).وانتظار الصالة بعد الصالة

وقد تقدم في الوضوء نحُوه في روایة األمالي، وروایة 
  .فراجعھ.. أفضل األعمال: المجموع بلفظ

* * * * * * * * * *  
  القول في إمام الصالة

ا قال زید بن علي َعَلْیھم]: 116ص[في المجموع 
یؤم : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم

القوم أقرأھم لكتاب اهللا، فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرھم 

  )).سنًا
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]: 93ص 1ج[وفي التحریر ألبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
، عن جده، عن علي َعَلْیھ روى زید بن علي، عن أبیھ

: السَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
یؤم القوم أقرؤھم لكتاب اهللا، فإن استووا في ذلك ((

  )).فأعلمھم بالسنة، فإن استووا فأكبرھم سنًا
وقال الحسن َعَلْیھ ]: 69ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

المشھور عن النبي َصلَّى  إنتھى إلینا في الخبر: السَّالم
یؤمكم أقرؤكم لكتاب : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ قال

اهللا، وأفقھكم في دین اهللا، وأقدمكم ھجرة، وأعالكم 
  )).سنًا

وقد تقدم ما رواه أبو طالب َعَلْیھ السَّالم، عن موسى بن 
: إسماعیل، عن آبائھ عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).ؤذن أفصحكم ، ولیؤمنكم أفقھكملی((
وقد قال : وفي كتاب الحقوق لزید بن علي َعَلْیھ السَّالم

تخیروا األئمة : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الوافدین بكم إلى اهللا عّز وجل

]: 112ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
إن : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال وعن رسول اهللا َصلَّى اهللا

  )).سركم أن تزكوا صالتكم فقدموا خیاركم
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: وبھ قال]: 315ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا علي بن الحسین البغدادي الدیباجي، قال

أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى بن ماتي، 
حدَّثنا أبو الطاھر : ن منصور، قالحدَّثنا محمد ب: قال

أحمد بن عیسى بن عبداهللا بن عمر العلوي، عن أبیھ، 
كنت مع النبي : (عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

من ): ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فأتى بني مجمم، فقال
ال یؤمنكم ذو خربة في : ((فالن، قال: قالوا)) یؤمكم ؟

  )).دینھ
و في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وھ

رواه محمد بن ]: 1/302:الرأب[، ]1/146:العلوم[
أبو جعفر الخربة الذي : منصور بھذا السند وبعده، قال

  .یكون شبھ الخدش
ورواه المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

إلى ..وھو ما رواه محمد بن منصور: بلفظ] 1/175[
  ).ذو جرأة: (، وبلفظ)مجمع: (والحدیث بلفظ آخر السند

: بلفظ] 1/112[ورواه الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
وعن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتى بني 

  ).ذو جرءة(مجمم إلى آخره، ولفظ 
وذلك ]: 175ص 1ج[قال المؤید باهللا في شرح التجرید 

والنھي . لصالة خلف الفاسقكلھ تصریح بالنھي عن ا
یقتضي فساد المنھي، على أنھ إجماع أھل البیت ال أعلم 

  .فیھ بینھم خالفًا
وقال الحسن َعَلْیھ ]: 70ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

أجمع آل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : السَّالم



وا على أن ال یقتدوا في الصالة إالَّ بثقة موافق، وال یقتد
  .بالفاسقین في جمعة وال جماعة
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 87ص[وفي المجموع 
ال یؤم المتیمم المتوضئین، وال المقید : (السَّالم، قال

  ).المطلقین
، ]1/455:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

محمد بن جمیل، عن عاصم، عن ]: 1/225:العلوم[
أبي إسحاق، عن  مندل، عن حجاج بن أرطأة، عن

ال یؤم متیمم : (الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).متوضئین

]: 143ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
وكذلك بلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 

  )).ال یؤم المتیمم المتوضي بالماء: ((قال
أبي طالب َعَلْیھ  وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن

  ).ال یؤم متیمم متوضین: (السَّالم أنھ قال
عن األحكام، وعن كتاب : رواه المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم

 1ج[محمد بن منصور، عن علي َعَلْیھ السَّالم 
  ].174ص

* * * * * * * * * *  
  القول في اإلمام متى یكبر للصالة

 وروى محمد بن]: 178ص 1ج[في شرح التجرید 



منصور، عن أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي 
خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ 

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (السَّالم، قال
  ).قد قامت الصالة كبر ولم ینتظر: إذا قال المؤذن

، ]1/332:الرأب[ومثلھ في أمالي أحمد بن عیسى 
  .بھذا اإلسناد ]:1/163:العلوم[

عن ]: 101ص[وفي مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 
قد : إذا قال المؤذن: (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).قامت الصالة كبر ولم ینتظر
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]: 118ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
حي على الصالة، حي على : إذا أقام المؤذن، فقال

لصالة قام اإلمام، ومن یرید الصالة معھ، فوقفوا في ا
مواقفھم واعتدلوا في صفوفھم، وقام اإلماُم أماَمھم ، فإذا 

  .كبر اإلماُم، ولم ینتظر شیئًا: قد قامت الصالة: قال
وكذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

ھ كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْی: (رضي اهللا عنھ أنھ قال
قد قامت الصالة كبر ولم : َوآلھ وَسلَّم إذا قال المؤذن

  ).ینتظر شیئًا
]: 1/333:الرأب[، ]1/164:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

أحمد، عن حسین، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن 
: كان إذا قال المؤذن: (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال



  ).قد قامت الصالة، قد قامت الصالة كبر
وروى : بلفظ] 1ج 178ص[ومثُلھ في شرح التجرید 

قد (محمد إلى آخر السند والحدیث من دون تكریر لفظ 
  ).قامت

وعن النبي َصلَّى اهللا ]: 74ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
قد قامت الصالة : إذا قال المؤذن: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال

  .كبر ولم ینتظر
قد قامت : قال المؤذن إذا: وعن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم

الصالة حل افتتاحھا بالتكبیر، وحرم على أھل المسجد 
  .الكالم

]: 1/423:الرأب[، ]1/202:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن إسماعیل بن : وبھ قال

ھو - ، عن جابر - وھو ابن شمر-صبیح، عن عمر 
قد قامت : إذا قال المنادي: ، عن أبي جعفر، قال- الجعفي

الصالة حل افتتاحھا بالتكبیر، وحرَّم على أھل المسجد 
  .الكالم
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  القول في إقامة الصفوف وفضلھا
 1ج:العلوم[، ]1ج 313ص:الرأب[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 153ص
بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن 

أفضل الصفوف : (َعَلْیھ السَّالم، قالآبائھ، عن علي 



أولھا وھو صف المالئكة، وأفضل المقدم میامن اإلمام، 
إذا : ((وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

قمتم إلى الصالة فأقیموا صفوفكم، والتزموا عواتقكم، 
وال تدعوا خلًال فیتخللكم الشیطان كما یتخلل أوالد 

  ).الحذف
  .عن آبائھ]: 117ص[ثلھ في المجموع وم

قال : قال محمد]: 72ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
لیلیني منكم : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).أولوا األحالم والنھى
إذا قمتم : ((وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
تقكم، وال إلى الصالة فأتموا صفوفكم، وألزموا عوا

تدعوا خلًال فیتخللكم الشیطان كما یتخلل أوالد 
  .، یعني أوالد المعزى الصغار من الغنم))الحذف

]: 103ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
: عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  ).)أقیموا صفوفكم وال تختلفوا فیخالف اهللا بین قلوبكم((
]: 1/153:العلوم[، ]1/314:الرأب[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال
سمعت أبا : عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال

أقیمت الصالة العشاء اآلخرة، فابتدر الناُس : جعفر یقول
فالتفت إلیھم رسول : الصفَّ األول، فازدحموا علیھ، قال

أقیموا صفوفكم، : (( َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقالاهللا
  )).وال َتَخالفوا فیخالف اهللا بین قلوبكم

)1/174(  



  

حدَّثنا ]: 1/315:الرأب[، ]1/154:العلوم[وفیھا أیضًا 
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن : محمد بن منصور، قال

عمرو بن جمیع، عن جعفر، عن أبیھ، عن جده َعَلْیھ 
: قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: لسَّالم، قالا

فضل میامن الصفوف على میاسرھا كفضل صالة ((
  )).الجماعة على صالة الرجل وحده

وروى محمد بإسناده، عن النبي : وفي الجامع الكافي
  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثُلھ

* * * * * * * * * *  
  تم أین یقف ؟القول في المؤ

واألصل فیھ ما ]: 176ص 1ج[في شرح التجرید 
: أخبرنا بھ أبو الحسین بن إسماعیل رحمھ اهللا، قال

حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن 
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن : محمد بن منصور، قال

حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن 
أتینا رسول اهللا َصلَّى اهللا : (علي َعَلْیھ السَّالمآبائھ، عن 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنا ورجل من األنصار، فتقّدمنا وخّلفنا 
إذا كان اثنان فلیقم ): ((خلفھ، ثم صلى بنا، ثم قال

  )).أحدھما عن یمین اإلمام
، ]1/149:العلوم[وھو في األمالي أیضًا 

یصلي : ((بلفظعن محمد بھذا السند ]: 1/307:الرأب[
  )).عن یمین اآلخر((وبلفظ )) بنا

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 118ص[وھو في المجموع 



، )فصلى(إلخ، ولفظ )..أمَّنا رسول اهللا: (السَّالم، بلفظ
  ).یمین اآلخر(ولفظ 

)1/175(  

  

ما أخبرنا بھ أبو ]: 178ص 1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر : الحسین بن إسماعیل رضي اهللا عنھ، قال

للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن محمد بن 
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین بن : منصور، قال

علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
صلى رجل خلف الصفوف، فلما : (َعَلْیھ السَّالم، قال

 ):انصرف رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال
قم : نعم، قال: أھكذا صلیت وحدك لیس معك أحد؟ قال((

  )).فأعد الصالة
، ]1/154:العلوم[ومثلھ في أمالي أحمد 

  ).قم(إلخ، بدون لفظ .. عن محمد]: 1/315:الرأب[
عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم ]: 118ص[ومثلھ وفي المجموع 

  ).قم(، بدون لفظ )الصفوف(بلفظ 
* * * * * * * * * *  

  ي ترك اإلمام للتطویل في الصالةالقول ف
قال محمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب 

وقد یروى عن ]: 536ص[الفقھ بعد نھیھ عن التطویل 
صلوا في : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الجماعة بصالة أضعفكم وال تطولوا، فإن وراكم الشیخ 



  )).جةالضعیف، والمریض، وذا الحا
ولم یبلغنا عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 

  .كان یقرأ بالسور الطوال في صالة الفریضة
والمفصل فمن سورة محمد َصلَّى اهللا : قال َعَلْیھ السَّالم
ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ {إلى } الَِّذیَن َكَفُروا{َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  .})1(النَّاِس

)1/176(  

  

في عھد علي َعَلْیھ ]: 291خ/  3ج[وفي نھج البالغة 
وإذا قمت في صالتك للناس فال : (السَّالم إلى األشتر

تكوَننَّ منفرًا، وال مضیعًا، فإن في الناس من بھ العلة 
ولھ الحاجة، وقد سألت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

): وَسلَّم حین وجھني إلى الیمن كیف أصلي بھم؟ فقال
  )).صل بھم كصالة أضعفھم، وكن بالمؤمنین رحیمًا((

* * * * * * * * * *  
  القول في الالحق المدرك لإلمام

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 128ص[في المجموع 
إذا أدركت اإلمام وھو راكع وركعت معھ : (السَّالم، قال

فاعتد بتلك الركعة، وإذا أدركتھ وھو ساجد وسجدت 
  ).بتلك الركعةمعھ فال تعتد 

اجعل ما أدركت مع اإلمام أول : (بھذا السند قال: وفیھ
  ).صالتك

ما أخبرنا بھ أبو ]: 179ص 1ج[وفي شرح التجرید 



أخبرنا عیسى بن : قال: العباس الحسني رضي اهللا عنھ
حدَّثنا الحسین بن الحكم الجیزي، : محمد العلوي، قال

علي بن الحسن بن الحسین العرني، عن : حدَّثنا: قال
القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، 

إذا سبق أحدكم اإلمام : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
بشيء فلیجعل ما یدرك مع اإلمام أول صالتھ، ولیقرأ 

  ).فیما بینھ وبین نفسھ وإن لم یمكنھ قرأ فیما یقضي
 وقد تقّدمت روایة المجموع، واألمالي في متابعة المؤذن

  .عنھ َعَلْیھ السَّالم أنھ یسجد مع اإلمام وال یعتد بھا
* * * * * * * * * *  

  القول في إمامة النساء

)1/177(  

  

واعتمد یحیى : قال]: 178ص 1ج[في شرح التجرید 
بن الحسین َعَلْیھ السَّالم لذلك ما رواه محمد بن منصور، 

عن أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي 
سطي، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم خالد الوا

دخلت أنا ورسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (السَّالم، قال
وَسلَّم على أم سلمة رضي اهللا عنھا فإذا نسوة في جانب 

البیت یصلین، فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
 یا: قالت)) یا أم سلمة أي صالة تصلین ؟): ((وَسلَّم

یا : ، قالت))أفال أممتھن: ((رسول اهللا المكتوبة، قال
نعم، ال ھن أمامك، : ((رسول اهللا َأَویصلح ذلك ؟ قال



  )).وال خلفك عن یمینك، وعن شمالك
عن آبائھ، ]: 126ص[وھو في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
تقومین : ((عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بلفظ

  )).إلخ...ولیكن عن یمینك(: (، وبلفظ))وسطھن
، ]1/222:العلوم[وھو في األمالي أیضًا 

  .بسنده]: 1/447ج:الرأب[
وعنھ َصلَّى اهللا : (بلفظ] 104ص 1ج[وفي األحكام 

أو (نحوه وزیادة ) َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ دخل على أم سلمة
  ).قد صلین

بعد روایتھ لمثل ھذه ]: 73ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .لنساء عن القاسم َعَلْیھ السَّالمالصالة ل

وروى محمد بإسناده نحو ذلك، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  

)1/178(  

  

  القول في اإلمام إذا بطلت صالتھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 127ص[في المجموع 

 صلى عمر بالناس الفجر، فلما قضى: (السَّالم، قال
أیھا الناس إن عمر صلى بكم : الصالة أقبل علیھم، فقال

فما ترى یا أمیر : فقال الناس : ؛ قال )وھو جنب
عليَّ اإلعادة ، وال إعادة علیكم، فقال : المؤمنین ؟ فقال

بل علیك وعلیھم : (أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم



اإلعادة، أال ترى أن القوم یأتمون بإمامھم، ویدخلون 
خولھ، ویخرجون بخروجھ، ویركعون بركوعھ، بد

ویسجدون بسجوده، فإن دخل علیھ سھو دخل على من 
فأخذ قوم بقول أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ : قال) خلفھ

  .السَّالم، وأخذ قوم بقول عمر
وروي عن علي بن ]: 49ص[قال الھادي في المنتخب 

بالناس  إذا صلى اإلمام: (أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
وھو جنب ، أو على غیر وضوء أعاد، وأعادوا 

  ).جمیعًا
  .وھو قولي، وقول علماء آل الرسول

 1ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
وأیما رجل صلى بقوم جنبًا أو على غیر ]: 184ص

طھور ناسیًا، ثم ذكره أعاد الصالة، وأعادوا، وھذا 
والمنتخب، وھو مما ال  منصوص علیھ في األحكام،

أحفظ فیھ خالفًا بین أھل البیت َعَلْیھم السَّالم، وھو قول 
  .أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

* * * * * * * * * *  
  القول في الفتح على اإلمام

]: 136ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
 حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ سئل عن اإلمام یتحیَّر في

إذا طال : قراءتھ ؛ فیقف ھل یفتح علیھ من خلفھ ؟ فقال
تحیره فال بأس أن یفتح علیھ من خلفھ، وما من فتح 

  .علیھ بمخط
وقد روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رحمة 

  .اهللا علیھ أنھ كان یأمر بذلك



)1/179(  

  

وقال المرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھم السَّالم في كتاب 
وال نرى لمن خْلف اإلمام أن یتكلم ]: 528ص[الفقھ 

بشيء إال أن یتلجلج اإلمام في القراءة، ویسھو عن 
حرف یفلتھ فیتحّیر في طلبھ، فال بأس أن یفتح علیھ من 
ورائھ ؛ ألن ذلك قد جاء عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

َوآلھ وَسلَّم وأمر بھ، وعلى ما ذكرنا لك نعتمد، وبھ 
  .نأخذ

، ]1/210:العلوم[لي أحمد بن عیسى وفي أما
: یعني محمد بن منصور ـ -قال ]: 1/426:الرأب[

حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في اإلمام یتحیر في 
قرائتھ ، فیقف إذا طال تحیره فال باس أن یفتح علیھ َمْن 

  .خلفھ
  .وقد روي عن علي َعَلْیھ السَّالم إنھ كان یأمر بذلك

البأس للمؤتم أن ]: 181ص 1ج[وفي شرح التجرید 
یفتح على اإلمام إذا أشكلت علیھ القراءة، وقد نص علیھ 

یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم في األحكام، ورواه فیھ 
عن جده القاسم َعَلْیھما السَّالم، وذكر أنھ مروي عن 

  .أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم
َعَلْیھ  قال القاسم]: 79ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ال بأس أن یفتح على اإلمام من خلفھ إذا تحیر : السَّالم
في قرائتھ فطال تحیره، وقد روي عن علي صلوات اهللا 

  .علیھ أنھ أمربذلك



: الرأب[، ]1/210:العلوم[وفي امالي أحمد بن عیسى 
وبھ حدَّثنا محمد بن جمیل، عن حسن بن ]: 427/

ع، عن حسین، عن علي بن القاسم، عن إبن أبي راف
إذا نسي : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

اإلمام آیة وھو في الصالة فال یذكره من في الصف في 
  ).الصالة

)1/180(  

  

عن آبائھ، ]: 123ص[وفي مجموع اإلمام زید بن علي 
التسبیح للرجال والتصفیق : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).للنساء في الصالة
 * * * ** * * * * *  

  القول في القراءة خلف اإلمام
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 105ص[في المجموع 

كانوا یقرأون خلف رسول اهللا َصلَّى اهللا : (السَّالم، قال
): َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).خلطتم علي فال تفعلوا((
عن محمد بن ]: 181ص[ وروي في شرح التجرید

منصور كراھة القراءة خلف اإلمام فیما جھر عن أبي 
الطاھر العلوي، وذكر ذلك عن عبد اهللا بن الحسن، 

  .وزید بن علي
وھو قول القاسم بن إبراھیم رواه عنھ في األمالي، : قلت

وفي الجامع الكافي وتلخیص ما في شرح التجرید عن 



 1ج[جامع الكافي محمد واألمالي عنھ ایضًا ما في ال
القراءة فیما خافت فیھ اإلمام عمن تقدم وعن ] 75ص

عبد اهللا بن موسى وأحمد بن عیسى والحسن بن یحیى 
  .َعَلْیھم السَّالم

* * * * * * * * * *  
  القول فیمن یأتي المسجد للصالة بعد تمام صالة الجماعة

، ]1/325:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن : حدَّثنا محمد، قال]: 1/159:لعلوما[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ أتاه رجالن، فسلما علیھ وھو 

ولكنا قد : (ال، قال: ، قاال)أصلیتما: (في المسجد، فقال
فتنحیا فصلیا، ولیؤم أحدكما صاحبھ، وال أذان . صلینا

  ).یكما، وال إقامة، وال تطوع حتى تبتدیا بالمكتوبةعل

)1/181(  

  

وأخبرنا أبو الحسین ]: 183ص 1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر للحق الحسن بن علي : بن إسماعیل، قال

إلخ ما في ...َعَلْیھ السَّالم، عن محمد بن منصور
  ).إلى آخره..وال أذان علیكما(األمالي، ولیس فیھ 

عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم ] 128ص[المجموع وھو في 
: عنھ َعَلْیھ السَّالم الحدیث بتمامھ كاألمالي، وتبدأ بلفظ

  .أصلیتما
وروى : بلفظ] 71ص 1ج[وھو في الجامع الكافي 



  .محمد بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ بتمامھ
  .وفي من صلى وحضرتھ الصالة

وقد ]: 44ص[ب قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخ
روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ذلك انھ 

دخل، وصلى بالناس ورجل جالس في المسجد لم یصل 
معھم، فلما انصرف النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

صلیت یا رسول اهللا قبل : دعاه، فسألھ عن أمره، فقال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا فأمره النبي َصلَّى اهللا . أن تدخلوا

كان مثل ذلك أن یصلي مع إمامھ صالة مبتدأة، وال یعتد 
  .باألولى

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 129ص[وفي المجموع 
إذا صلیت المغرب، ثم حضرت أیضًا مع : (السَّالم، قال

قوم فلم تستطع إال أن تصلي معھم، فصل معھم، فإذا 
لم فاشفع بركعة وسجدتین، سلَّم إمامھم فقم قبل أن تتك

  ).وسلم
* * * * * * * * * *  
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  القول في انحراف اإلمام بعد التسلیم
قال اإلمام المرتضى محمد بن یحیى بن الحسین َعَلْیھم 

نحب لإلمام إذا سلم ]: 531ص[السَّالم في كتاب الفقھ 
من صالتھ أن ینحرف یسرًا عن مقامھ، ویدعو بما أحب 

كذلك رأینا السلف صلوات اهللا علیھم ، من دعائھ، و



وعاینا اإلمام الھادي صلوات اهللا علیھ إذا سّلم انتقل إلى 
جانب المحراب حتى یخرج من وسطھ ویصیر جالسًا 

إلى حرفھ، ثم كان صلوات اهللا علیھ یدعو بما أحب وبدا 
  .وبذلك نأخذ وعلیھ نعتمد. لھ، ثم ینصرف

* * * * * * * * * *  
  الة في ثوب واحدالقول في الص

، ]1/412:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/201:العلوم[

أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، 
حدَّثني موالي : سمعُت أبا جعفر َعَلْیھ السَّالم یقول: قال

ھ السَّالم صلى في ثوب ھذا أنھ رأى الحسن بن علي َعَلْی
أنھ رأى رسول اهللا َصلَّى اهللا : وإن الحسن حدَّثھ. واحد 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یصلي في ثوب واحد
، ]1/202:العلوم[حدَّثنا محمد بن منصور قال 

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن محمد بن ]: 412ص:الرأب[
حدَّثني أبو جعفر، عن : بكر، عن أبي الجارود، قال

رأیت رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ر بن عبد اهللا، قالجاب
  .َوآلھ وَسلَّم یصلي في ثوب واحد

، ]1/202:العلوم[وحدَّثنا محمد بن منصور 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : ، قال]1/412:الرأب[

قلت ألبي جعفر َعَلْیھ : محمد، عن أبي الجارود، قال
 بإزار ولو عقال إن المغیرة یقول ال تصّل إال: السَّالم

. یا أبا الجارود ھذا قول الیھود: تربط بھ وسطك، فقال
صلى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ثوب 

  .واحد
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حدَّثني جعفر، عن ] 1/413:الرأب[، ]1/202:العلوم[
: قاسم بن إبراھیم في الرجل یصلي في ثوب واحد، فقال

بھ الروایة عن النبي َصلَّى اهللا  ال بأس بذلك، وقد جاءت
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، وصحت على أي حال كان ذلك من 

  .جدٍة أو إعسار
وكذلك ]: 109ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

روي عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ صلى 
بالناس آخر صالة صالھا في مرضھ الذي قبض فیھ في 

  .ملة خیبریة ، عاقدًا بین طرفیھا في قفاهش
عن آبائھ، عنھ : وفي كتاب النھي للمرتضى َعَلْیھ السَّالم

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم النھي عن الصالة في الحریر 
  .، وعن الصالة في ثوب غیر طاھر

* * * * * * * * * *  
  القول فیما ال یقطع الصالة وما یستحب للمصلي استقبالھ

یعني  -واستدل ]: 131مطبوع ص[في شرح التجرید 
على ذلك بما َأْخَبرنا بھ أبو الحسین  -یحیى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، عن محمد : بن إسماعیل، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، : بن منصور، قال

عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي 
كانت لرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (ْیھم السَّالم، قالَعَل

َوآلھ وَسلَّم عنزة یتوّكأ علیھا، ویغرزھا بین یدیھ إذا 
صلى، فصلى ذات یوم وقد غرزھا بین یدیھ، فمر بین 



یدیھ كلب، ثم مر حمار، ثم مرت أمرأة، فلما انصرف، 
رأیت الذي رأیتم ولیس یقطع صالة المسلم ): ((قال

  )).ولكن ادرأوا ما أستطعتم شيء،
ومثُلھ روى محمد بن منصور في األمالي 

بھذا السند بلفظ ]: 1/333:الرأب[، ]1/164:العلوم[
  )).إلخ..قد رأیت: ((وبلفظ) فغرسھا(
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 138ص[وھو في المجموع 
  ).إلخ...فصلى ذات یوم فمّر(السَّالم بلفظ 

وبلغنا عن أمیر ]: 118ص 1ج[لفظ وفي األحكام ب
: المؤمنین علي بن أبي طالب رحمة اهللا علیھ أنھ قال

صلى بنا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقد (
الصالة : (مثلھ بلفظ). إلخ..غرز عنزتھ بین یدیھ فمّر

  ).على المسلم
أحب إليَّ أن یضع بین یدیھ ]: 47ص[وفي المنتخب 

لرحل، كما روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ مثل مقدمة ا
  .َوآلھ وَسلَّم

وروى محمد ]: 51ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
بإسناده، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كانت لھ 

عنزة یتوكأ علیھا ویغرزھا بین یدیھ إذا صلى، وعن 
إن الدواب : ھالنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قیل ل
مثل مؤّخرة : ((تمر من بین أیدینا ، ونحن نصلي، فقال



الرحل تكون بین یدي أحدكم الیضره ما مّر بین 
  ))).ftn32_(یدیھ

* * * * * * * * * *  
  الصالة في السفینة واالعتماد عند الضعف

وفي امالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ني أحمد بن حدَّث]: 1/171:العلوم[، ]1/346:الرأب[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
إذا ركبت السفینة، فكانت : عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

تسیر ، فصل وأنت جالس، وإن كانت واقفة فصل وأنت 
  .قائم

مثلھ عن آبائھ عنھ َعَلْیھ ]: 150ص[وفي المجموع 
  .إذا كنت: السَّالم، بلفظ 
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]: 1/204:العلوم] [1/415:الرأب[أیضًا في األمالي 
َأْخَبرنا محمد، حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن 

: سمعت أبا جعفر یقول: بكر، عن أبي الجارود، قال
كان لرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عود في 

الحائط حین َكُبر وَضُعف یعتمد علیھ إذا قام یصلي، 
  .الیوموھاھو ذاك في المسجد 

  ].1/171[وھو في شرح التجرید بھذا السند إلى یصلي 
وال ]: 136ص 1ج[وفي األحكام للھادي َعَلْیھ السَّالم 

بأس بأن یعتمد الرجل على األرض ، أو على الجدار إذا 



نھض لصالتھ إذا احتاج إلى ذلك لعلة أو كبر، وفي ذلك 
لَّم من ماروي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس

اآلثار أنھ كان یعتمد على عود كان في قبلتھ حین 
ینھض في صالتھ، وذلك العود الیوم فھو في قبلة 

  .مسجده بالمدینة
* * * * * * * * * *  

  البصق في الصالة
عن آبائھ، عن ]: 122ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

الیبزق أحدكم في الصالة تلقاء : (علي َعَلْیھم السَّالم
ھھ ، وال عن یمینھ ، ولیبزقن عن شمالھ، أو تحت وج

  ).قدمھ الیسرى
* * * * * * * * * *  

  القول فیمن خرج من الصالة قبل تمامھا
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 120ص[في المجموع 

السَّالم في الرجل تخرج منھ الریح، أو یرعف، أو 
فإنھ یتوضا ویبني على : (یذرعھ القيء وھو في الصالة

مضى من صالتھ ، فإن تكّلم استأنف الصالة، وإن  ما
  ).كان قد تشھد فقد تمت صالتھ

)1/186(  

  

، ]1/254:العلوم[وفي امالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن : وبھ قال]: 1/500:الرأب[

إسماعیل بن صبیح، عن إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن 



یتشھد مع عاصم، عن علي َعَلْیھ السَّالم في الرجل 
: اإلمام ، فیخاف أن یحدث قبل أن یسلم اإلمام، قال

  ).یسلم وقد تمت صالتھ(
قال ]: 44ص[وفي المنتخب لإلمام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

  .السائل محمد بن سلیمان الكوفي رضي اهللا عنھ
فإن الرجل لما صلى وجلس في الثانیة سھا، فسلم : قلت

وھو جالس لم یتكلم  تسلیمتین عن الیمین ، وعن الشمال
  ھل یجزیھ أن یقوم فیبني على ما صلى ؟

إنھ یجزیھ، وأما علماء آل الرسول، : قد قال غیرنا: قال
فال أرى ذلك، وأوجب علیھ أن یستأنف : وقولي أنا

  .الصالة من أولھا
  وألي عّلة ذلك ؟: قلت
ألنھم أجمعوا جمیعًا أن التكبیر تحریم الصالة، وأن : قال

لھا، فلما سلم ھذا كان قد أحل صالتھ ، فلیس التسلیم تحلی
  .یجزیھ إال أن یستأنفھا استئنافًا

إذا نسي : قال محمد]: 94ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
رجل ركعة، أو سجدة فلم یذكر حتىخرج من صالتھ 
فلیستقبل الصالة، وھذا قول آل رسول اهللا َصلَّى اهللا 

  .فیھ خالفًا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الأعلم بین أحد منھم
* * * * * * * * * *  

  القول في السھو في الصالة وسجوده
وفي مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال]: 123ص[
سجدتا السھو بعد السالم ، وقبل الكالم تجزیان من (

  ).الزیادة والنقصان
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ى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عیس
حدَّثنا محمد بن ]: 1/322:الرأب[، ]1/157:العلوم[

َأْخَبَرني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، : منصور، قال
سجدتا السھو بعد التسلیم، وقد صح عن النبي َصلَّى : قال

  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ سجد سجدتي السھو بعد التسلیم
حدَّثني ]: 115ص 1ج[الم وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّ

وإنما السجدتان بدل من السھو : إلى قولھ...أبي، عن أبیھ
وإرغام للشیطان، كما قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

وقد صح عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ سجد 
  .سجدتي السھو بعد التسلیم

قاسم َعَلْیھ وقال ال]: 95ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
صح عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ : السَّالم

  .سجد سجدتي السھو بعد التسلیم
قد كنت أسجد قبل التسلیم، : وقال أحمد َعَلْیھ السَّالم

وكان ذلك رأیي، فلما رأیت اإلجماع عن أمیر المؤمنین 
صلوات اهللا علیھ أنھ كان یسجد بعد التسلیم صرُت 

  .بعد السالم في الزیادة والنقصانأسجد 
]: 1/489:الرأب[، ]1/248:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني علي، ومحمد ابنا : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال
أحمد بن عیسى، عن أبیھما في سجدتي السھو بعد 

بعد التسلیم، وذلك لإلجماع، عن : التسلیم أو قبلھ ؟ قال
ذلك، وھو مما یتسع  امیر المؤمنین، أنھ كان یفعل



الخالف فیھ، وقد كان رأیي في ذلك قبل التسلیم، فلما 
رأیت اإلجماع على ذلك عن أمیر المؤمنین صرت 

  .أعمل بھ
بعد أن ]: 42ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

سئل عن سجدتي السھو في الصالة وإنھ قد روي فیھا 
  .لم یصح ذلك عندنا: روایات، قال
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عن علي َعَلْیھم : عن آبائھ] 123ص[وفي المجموع 
صلى بنا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (السَّالم، قال

یا رسول : وَسلَّم الظھر خمسًا، فقام ذو الشمالین، فقال
  )) .وما ذاك؟: ((اهللا ھل زید في الصالة شيء ؟ قال

  .صلیت بنا خمسًا: قال
ر وھو جالس، وسجد سجدتین فاستقبل القبلة، وكّب: قال

ھما : ((لیس فیھما قراءة، وال ركوع، وقال
  )).المرغمتان

]: 1/320:الرأب[، ]1/156:العلوم[وفي األمالي 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 

فقال : (زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثُلھ بلفظ
ثم سلم وكان  خمس ركعات ،(، ولفظ )لھ بعض القوم

  ).إلخ..یقول
واألصل في ذلك ما ]: 191ص 1ج[وفي شرح التجرید 

رواه محمد بن منصور، وذكر مثل حدیث األمالي ، 



  ).ھما المرغمتان(وسنده ولیس فیھ 
وعن : نحُوه بلفظ] 94ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .إلخ..علي
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن ]: 1/320:الرأب[، ]1/157:العلوم[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن محمد بن : منصور، قال
سمعُت أبا جعفر َعَلْیھ : بكر، عن أبي الجارود، قال

صلى رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : السَّالم، یقول
: وَسلَّم الفجر بالناس، فصلى ركعة، ثم انصرف، قال

یا رسول أنسیت، : الشمالین، فقال فقام رجل یقال لھ ذو
)) وما ذاك یا ذا الشمالین ؟: ((أم رفعت الصالة، قال

فأخذ رسول اهللا َصلَّى اهللا : إنك صلیت ركعة، قال: قال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بید ذي الشمالین یطوف بھ في 

أصدق ھذا ؟ زعم أني صلیت : ((الصفوف، فقال
ھ إنما صلیت واحدة، نعم یا رسول اللَّ: ، قالوا))واحدة

فجاء رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فصلى : قال
  .بالناس ركعة أخرى، ثم سجد سجدتي السھو، ثم سلم

وھذا قبل أن ینزل تحریم الكالم : قال محمد بن منصور
  .في الصالة

بعد ]: 114ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ال أدري ماصحة ھذا الحدیث عن : ذكره لھذا الحدیث



رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في الصالة بعد 
التسلیم، وال أرى أنھ صحیح عن رسول اهللا َصلَّى اهللا 

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
: قال محمد بعد ذكره لھذا الحدیث: وفي الجامع الكافي

  .فإنما ھذا قبل أن ینزل تحریم الكالم في الصالة
]: 1/132:العلوم[، ]1/279:الرأب[وفي األمالي 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
إذا دخل : (زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

الرجل في الصالة، فنسي أن یقرأ حتى ركع، فلیستو 
  ).قائمًا، ثم یقرأ، ویركع ، ویسجد سجدتي السھو
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 130ص[موع وفي المج
السَّالم في الرجل یھم في صالتھ فال یدري أصلى ثالثًا، 
أم أربعًا، فلیتم على الثالث ؛ فإن اهللا تعالى ال یعذب بما 

  .زاد من الصالة
حدَّثنا ]: 1/430:الرأب[، ]1/212:العلوم[وفي األمالي 

ن أمیر ُذِكر ع: علي بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ، قال
إذا قام المصلي في : (المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال

موضع جلوس ، ثم ذكر أنھ كان ینبغي لھ أن یجلس، 
  ).یجلس ما لم یركع: قال

قال : ونحوه بلفظ]: 93ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  ).فلیجلس: (إلخ، ولفظ...أحمد بن عیسى



* * * * * * * * * *  
  ة فیھ وإلیھالقول في ما ُنِھي عن الصال

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، ]: 1/334:الرأب[، ]1/165:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
أن راعیًا سأل : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

 أصلي في: رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
أفأصلي في مرابض : ، قال))ال: ((أعطان اإلبل ؟ قال

  )).نعم: ((الغنم ؟ قال
عن آبائھ َعَلْیھ السَّالم ]: 139ص[وفي مجموع زید 

  .مثلُھ
، 118ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وقد روي عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 119
أعطان اإلبل ودمن الغنم، وَسلَّم، أنھ كره الصالة في 

ولیس ذلك بصحیح، وروى عن جده القاسم َعَلْیھ السَّالم، 
قد روي عن ابن المغفل ، وغیره أن النبي : أنھ قال

نھى عن الصالة في أعطان : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .اإلبل، ولیس ذلك بصحیح عندنا
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سم َعَلْیھ عن القا]: 52ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
ولیس بصحیح ما روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : السَّالم

َوآلھ وَسلَّم أنھ كره الصالة في أعطان اإلبل، فإنھا خلقت 



من الشیاطین وما أعجب ھذه الروایة مخالفة لكتاب اهللا 
َثَماِنَیَة َأْزَواٍج ِمَن الضَّْأِن {: عز وجل، قال اهللا عز وجل

  ].143:األنعام[}آخر االیة إلى .....اْثَنْیِن
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : وبھ قال]: 1/410:الرأب[، ]1/200:العلوم[
َأْخَبرني جعفر، عن قاسم بن : محمد بن منصور، قال

كرھت الصالة في بیوت الحمَّام الداخلة : إبراھیم، قال
ارجة، لقذرھا، ولم ینھ عن الصالة في بیوت الحمام الخ

  .وكرھت الصالة في المقابر
ونھى عن الصالة على قارعة الطریق لمعنى المضرَّة 
بالمارَّة، ولیست المضرة من اخالق المسلمین، وقد قال 

ال ضرر وال : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).ضرار في اإلسالم

عن القاسم َعَلْیھ ]: 52ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .الم نحوًا من ذلكالسَّ

]: 134ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ال ضرر : ((وعن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).وال ضرار في اإلسالم
، ]1/200:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/410:الرأب[
محمد بن جمیل، عن عاصم، عن مندل، عن لیث، عن 

ال یصلى في حمَّام، : (قال علي َعَلْیھ السَّالم: الحكم، قال
  ).والتجاه قبور، وال تجاه حش

)1/192(  



  

وروى محمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب 
مجموع رسائل اإلمام -المجموعة الفاخرة[النھي 
ائھ َعَلْیھم السَّالم، عنھ عن آب]: 248ص - )ع(الھادي

النھي عن الصالة بین ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  )).المقابر، وفي الحمام، وخلف النائم

* * * * * * * * * *  
  فصل فیما یستحب قراءتھ في الوتر وركعتي الفجر

]: 134ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
كان رسول : (ْیھم السَّالم، أنھ قالعن آبائھ، عن علي َعَل

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یوتر بثالث ركعات ال 
َسبِِّح اْسَم َربَِّك {: یسلم إال في آخرھّن، یقرأ في األولى 

: وفي الثالثة} ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{: وفي الثانیة} اْلَأْعَلى
إنما نوتر بسورة : (، وقال)وذتینوالمع} ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد{

  ).اإلخالص إذا خفنا الصبح فنبادره
، ]1/228:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 1/461:الرأب[
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا 

  ).بادر بھافن: (، وبلفظ)یوتر بسبح: (علیھ مثُلھ، وبلفظ
َأْخَبرنا ]: 311ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: ابو الحسین علي بن إسماعیل الفقیھ رحمھ اهللا، قال
: َأْخَبرنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

حدَّثني أحمد بن : َأْخَبرنا محمد بن منصور، قال
یوتر : (ھ بلفظإلى آخر سند األمالي المتقدم مثُل..عیسى



وإنما : ، ولفظ)فنبادر بھا: (، وبلفظ)بسبح اسم ربك
  .إلخ..نوتر
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قد ]: 59ص[قال اإلمام الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
روي في ذلك روایات، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

َسبِِّح اْسَم {بـ: أنھ كان یقرأ في األولى من الوتر: وَسلَّم
، وفي }ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{بـ: وفي الثانیة} َك اْلَأْعَلىَربِّ

وروي أنھ كان یقرأ في } ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد{بـ: الثالثة 
ُقْل {و} ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{و } َأْلَھاُكُم التََّكاُثُر{بـ : األولى

  .}ُھَو اللَُّھ َأَحٌد
طالب رحمة اهللا علیھ،  وروي أیضًا، عن علي بن أبي

أنھ كان یوتر بتسع سور قصار من المفصل ، في كل 
  .ركعة ثالث سور

وقال الحسن َعَلْیھ ]: 83ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ : السَّالم

  .كان یقرأ في الوتر الحمد، وسور ة ما تیسر من القرآن
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یوتر بـ وعن النبي َصلَّ

ُقْل {، و}ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{، و}َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلى{
  .والمعوذتین } ُھَو اللَُّھ َأَحٌد

و في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ : في ركعتي الفجر] 131ص[

الم، أنھ كان ال یصلیھما حتى یطلع الفجر، وكان السَّ



، وفي }ُقْل َیاَأیَُّھا اْلَكاِفُروَن{بـ : یقرأ في األولى منھما
  .}ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد{الثانیة بـ 

* * * * * * * * * *  
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  القول في الصالة على الدواب والسفینة
بائھ، عن آ]: 149ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن علي َعَلْیھم السَّالم
وَسلَّم كان یتطوع على بعیره في سفره، حیث توجھ بھ 

بعیره، یومي إیماء، ویجعل سجوده أخفض من ركوعھ، 
  .وكان ال یصلي الفریضة، وال الوتر إال إذا نزل

في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم قال 
: حدَّثنا محمد، قال]: 1/458:الرأب[، ]1/227:مالعلو[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
أن رجًال : زید، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ
یارسول اهللا : سأل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

نعم ، حیثما توجھ : ((ھل تصلي على ظھر بعیرك ؟ قال
رك إیماء، یكون سجودك أخفض من ركوعك في بك بعی

  )).صالة التطوع، فإذا كانت المكتوبة، فالقرار
واستدل یحیى َعَلْیھ ]: 130ص[وفي شرح التجرید 

السَّالم، بما رواه محمد بن منصور، عن أحمد بن 
ھل أصلي على ظھر : عیسى، وذكر الحدیث بسنده بلفظ

  )).القرار القرار: ((بعیري ؟ ولفظ



]: 1/459:الرأب[، ]1/277:العلوم[مالي أیضًا وفي األ
أقبل رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : مثُلھ بسنده، إال أنھ قال

: َوآلھ وَسلَّم في أول عمرة إعتمرھا، فأتاه رجل بلفظ
  )).إلخ.. صالة التطوع: ((أتصلي، وبلفظ

وبلغنا ]: 144ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان عن رسول اللَّ

  .یتطوع على ظھر راحلتھ حیثما توجھت بھ
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و في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/460:الرأب[، ]1/228:العلوم[

: أحمد بن عیسى، عن محمد، عن أبي الجارود، قال
: ي أبي، عن أبیھ، أنھ قالَأْخَبرن: حدَّثني أبو جعفر، قال

: خرج رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في غزاة لھ
فدعا بماء فتوضأ على راحلتھ، ثم صلى یومي إیماء، 

  .فجعل سجوده أخفض من ركوعھ
وقال الحسن َعَلْیھ ]: 53ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

لَّم، أنھ روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس: السَّالم
ربما صلى صالة اللیل في السفر على راحلتھ، حیثما 

توجھت بھ یومي إیماء، یجعل السجود أخفض من 
  .الركوع

]: 1/460:الرأب[، ]1/228:العلوم[وفي األمالي ایضًا 
: حدَّثنا أحمد، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال



َوآلھ  صلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ: سمعت أبا جعفر یقول
وَسلَّم على ظھر ناقتھ أینما توجھت بھ في التطوع في 

  .السفر
وبھ عن ]: 1/460:الرأب[، ]1/227:العلوم[وفیھا 

أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، 
ربما رأیت أبي یدعو بوضوء، : قال أبو جعفر: قال

فیتوضأ في محملھ، ثم یصلي صالة رسول اهللا َصلَّى اهللا 
  .ھ َوآلھ وَسلَّمَعَلْی

حدَّثنا محمد ]: 1/498:الرأب[، ]1/253:العلوم[وفیھا 
: بن جمیل، عن مصبح، عن مندل، عن جعفر بن محمد

أن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صلى الفریضة 
  .في یوم مطیر على الدابة

]: 150ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھما السَّالم 
إذا كنت في : علي َعَلْیھم السَّالم، قالعن آبائھ، عن 

سفینة وكانت تسیر، فصل وأنت جالس، وإن كانت 
  .واقفة، فصل وأنت قائم
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، ]1/171:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثني : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 1/346:الرأب[

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 
إذا : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم مثُلھ بلفظ علي، عن

  )إلخ...ركبت في السفینة فكانت



فصل في ذكر الجمعة، وفضلھا ، وفضل الصالة على 
  )ص(النبي 

من ]: 533ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أكثر من الصالة على رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ة اهللا لھ، ورفع درجتھ، ومحا سیئتھ، وَسلَّم كثرت رحم
وإنَّ أفضَل أوقات الصالة على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم لیوُم الجمعة، وإنَّ أفضَل ساعات الجمعة 

لوقُت الزوال، وإنَّ یوَم الجمعة ألفضُل األیام وأعظمھا 
عند ذي الجالل واإلكرام، وإنَّ لیلَة الجمعة ألفضُل 

وإنَّ األعماَل لتضاعُف في یوم الجمعة ولیلتھا، اللیالي، 
وإنما ُسّمي یوم الجمعة الجتماع الناس فیھ ، ألداء 
: فرض الصالة كما أمرھم اهللا عز وجل حین یقول 

َیاَأیَُّھا الَِّذیَن َءاَمُنوا ِإَذا ُنوِدَي ِللصََّلاِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة {
َذُروا اْلَبْیَع َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَِّھ َو

ومن تعظیم اهللا لذلك الیوم : ، قال]الجمعة[})9(َتْعَلُموَن
  .أن جعلھ للمسلمین عیدًا

ما بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، عن : وفیھ
ة إّن یوَم الجمعة یوُم القیام: جبریل َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال

  .وفیھ تقوم الساعة
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ما زلت مذ رویت : قال یحیى بن الحسین َعَلْیھ السَّالم
ھذا الحدیث یدخلني في كل جمعة وجل وخوف، وما 



ذلك من سوء ظني بربي، وال قلة معرفة مّني برحمة 
خالقي ؛ ولكن مخافة من لقائھ، ولم أقم بما أمرني بالقیام 

فیھ، وجعلھ أكبر بھ، وأنھض بما حضني على النھوض 
فرائضھ علّي، وأعظمھا عندي ولدي من مباینة 

الفاسقین، ومجاھدة الظالمین، والنصرة لدین رب 
  .العالمین

عن آبائھ، عن ]: 155ص[في مجموع زید بن علي 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال

اهللا علیھ بھا من صلَّى عليَّ صالًة صلى : ((َوآلھ وَسلَّم
عشَر صلوات، ومحا عنھ عشر سیئات، واثبت لھ عشر 

حسنات، وأستبق ملكاه الموكالن بھ أیھما یبلغ روحي 
وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : ، قال))منھ السالم

أكثروا من الصالة علّي یوم الجمعة، فإنھ یوم : ((وَسلَّم
ى لي الدرجة تضاعف فیھ األعمال وأسألوا اهللا تعال

یا رسول اهللا وما الدرجة : قیل)) الوسیلة من الجنة
: الوسیلة من الجنة ؟ قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ھي أعلى درجةفي الجنة ال ینالھا إال نبي، وأرجوا أن ((
  )).أكون أنا ھو

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن  ]:349ج ص:الرأب[، ]1/171:العلوم[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
  .عن علي َعَلْیھم السَّالم مثُلھ
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: وبھ قال]: 481ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو : حدَّثنا أبوأحمد علي بن الحسین الدیباجي، قال

: قال الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن ماتي،
حدَّثني أحمد : حدَّثنا محمد بن منصور رحمھ اهللا، قال

أثبت : (إلى آخر سند أمالي أحمد مثُلھ بلفظ....بن عیسى
  ).من الجنة: (، ولفظ)سلوا: (، ولفظ)لھ بھا

وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رحمھ اهللا 
بسند أمالي أحمد بن عیسى ھذا المتقدم، ]: 157ص[

أكثروا من :((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال النبي َصلَّى: قال
الصالة، والصدقة یوم الجمعة، والصالة عليَّ فإنھ یوم 

  .إلى تمام آخر الحدیث المتقدم))..تضاعف فیھ األعمال
عن ]: 123ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

أكثروا عليَّ : ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
  )).الصالة یوم الجمعة ؛ فإن األعمال تضاعف فیھمن 

بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 534ص 2ج[وفیھا 
إن یوم : ((َوآلھ وَسلَّم، عن جبریل َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

  )).الجمعة یوم القیامة، وفیھ تقوم الساعة
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني : وبھ قال]: 1/489:أبالر[، ]1/248:العلوم[
أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، 

قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال أبو جعفر: قال
من ُذِكْرُت عنده ، ثم َخِطي الصالت علّي : ((وَسلَّم

  )).َخِطي یوم القیامة باب الجنة
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حمھ اهللا وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور ر
حدَّثنا أبو الطاھر أحمد بن : حدَّثنا محمد قال]: 163ص[

قال : عیسى، عن أبي ضمرة، عن جعفر، عن أبیھ، قال
من نسي الصالة : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).عليَّ خطي بھ طریق الجنة
حدَّثنا حسین بن : حدَّثنا محمد، قال]: 167ص[وفیھ 

بن عیسى، عن حصین، عن جعفر،  نصر، عن خالد
إذا دعا الرجل، ولم یذكر النبي َصلَّى اهللا : عن أبیھ، قال

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رفرف الدعاء على رأسھ، فإذا ذكر 
  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رفع الدعاء

حدَّثنا حسین بن : حدَّثنا محمد، قال]: 166ص[وفیھ 
ى، عن حصین بن المخارق، نصر، عن خالد بن عیس

من صلى على : عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، قال
  .محمد وعلى آل محمد مائة مرة قضى اهللا لھ مائة حاجة

: وبھ قال]: 481ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا : َأْخَبرنا أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الحافظ، قال

ة خمس محمد بن محمد بن األشعث بمصر سن
حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى : وثالثمائة، قال
حدَّثني أبي إسماعیل بن موسى بن : بن جعفر ، قال

جعفر، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، 
عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي بن أبي 

قال رسول ا هللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : طالب َعَلْیھم السَّالم قال



صالُتكم علّي جواُز دعائكم، ومرضاٌة : ((لھ وَسلَّمَوآ
  )).لربكم، وزكاٌة ألعمالكم
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بھذا السند عن علي بن الحسین، عن ]: 484ص[وفیھا 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من زار قبري بعد موتي كان كمن ھاجر : ((َوآلھ وَسلَّم
ي، فإن لم تسطیعوا فابعثوا إلّي بالسالم فإنھ إلّي في حیات

  )).یبلغني
وفي مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أبو القاسم علي بن محمد النخعي، ]: 429ص[
جدي أبو -حدَّثني سلیمان بن إبراھیم المحاربي : قال

عدھن في یدي نصر بن مزاحم، وقال نصر : أمي، قال
: ي یدي إبراھیم بن الزبرقان، قالعدھن ف: بن مزاحم

عدھن في یدي : عّدھن في یدي أبو خالد، وقال أبو خالد
زید بن علي َعَلْیھ السَّالم، وقال زید بن علي َعَلْیھ 

عدھن في یدي علي بن الحسین َعَلْیھ السَّالم، : السَّالم
عدھّن في یدي الحسین بن علي : وقال علي بن الحسین

عدھن في یدي : ال الحسین بن عليَعَلْیھ السَّالم، وق
أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، وقال 

عدھن في یدي رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : علي بن أبي طالب
وقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

عدھن في یدي جبریل َعَلْیھ السَّالم، وقال : ((وَسلَّم



ھكذا نزلت بھن من عند رب العزة : ل َعَلْیھ السَّالمجبری
  )).عّز وجل

وبھ : وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم] 482ص[
أخبرنا : حدَّثنا أبو عبد اهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال

أبو القاسم عبد العزیز بن إسحاق بن جعفر الزیدي، 
ي حدَّثني علي بن محمد بن كأس النخعي الكوف: قال

  .وعدھن في یديَّ مثُلھ الى آخر السند
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وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 
حدَّثنا إسحاق بن إبراھیم : حدَّثنا محمد، قال]: 161ص[

البقار، وحرب بن الحسن، عن یحیى بن مساور، قال 
عدھّن في یديَّ یحیى بن مساور، : إسحاق بن إبراھیم

  .يَّ أبو خالد إلى آخر السند مثلھعدھن في ید: قال یحیى
اللھم صل على محمد ]: 429ص[واللفظ للمجموع 

وعلى آل محمد ، كما صلیت على إبراھیم وعلى آل 
إبراھیم ، إنك حمید مجید، وبارك على محمد وعلى آل 

محمد ، كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم ، 
، إنك حمید مجید، وترحم على محمد وعلى آل محمد 

كما ترحّمت على إبر اھیم وعلى آل إبراھیم ، إنك حمید 
مجید، وتحنن على محمد وعلى آل محمد ، كما تحننت 

على إبراھیم ، وعلى آل إبراھیم ، إنك حمید مجید، 
وسلم على محمد وعلى آل محمد ، كما سلمت على 



  .إبراھیم وعلى آل إبراھیم ، إنك حمید مجید
عدھن بأصابع الكف : ىقال أبو خالد رحمھ اهللا تعال

  .مضمومة واحدة واحدة مع اإلبھام
في جمیعھا ]: في نسخة قدیمة 280ص[ولفظ األمالي 

في الثانیة، ) على(وآل إبراھیم إنك حمید مجید بحذف 
  .وإبقاء حرف العطف

بتكریر لفظ اللھم ) اللھم وبارك: (ولفظ كتاب الذكر
ال أبو والواو في جمیعھا، ولیس فیھا بعد تمام الصالة ق

  .إلخ، وھو ثابت في األمالي..خالد
حدَّثنا : حدَّثنا محمد، قال]: 163ص[وفي كتاب الذكر 

َأْخَبرني علي : حسین بن نصر، عن خالد بن عیسى، قال
قال رسول اهللا : بن منصور، عن جعفر، عن أبیھ، قال

من ذكرت عنده فلم یصِل : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).طریق الجنة عليَّ خطي بھ
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حدَّثنا سفیان بن : حدَّثنا محمد، قال]: 163ص[وفیھ 
قال : وكیع، عن حفص، عن جعفر، عن أبیھ، قال

من نسي : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الصالة علّي خطي طریق الجنة

قال علي ]: 707ـ ص360/م/ 4ج[وفي نھج البالغة 
إذا كانت لك إلى اهللا سبحانھ حاجة فأبدأ : (المَعَلْیھ السَّ

المسألة بالصالة على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ثم 



سل حاجتك فإن اهللا أكرم من أن یسأل حاجتین فیقضي 
  ).إحداھما ویمنع األخرى

* * * * * * * * * *  
  القول في صالة الجمعة

]: 124ص 1ج[ام قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحك
حدَّثنا أبو بكر بن أبي : حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: قال

أویس، عن حسین بن عبد اهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن 
: جده، عن علي بن أبي طالب رحمة اهللا علیھ أنھ قال

الصالة الوسطى ھي صالة الجمعة، وھي في سائر (
  ).األیام الظھر

سَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ ال
وحدَّثنا محمد، ]: 1/176:العلوم[، ]1/359:الرأب[

: إلى آخر سند األحكام...حدَّثني قاسم بن إبراھیم
  ).إلخ...الصالة الوسطى ھي الجمعة(

إنما أرید : سمعت قاسم بن إبراھیم یقول: قال محمد
القلم [}َأْوَسُطُھْم{: بالوسطى العظمى ؛ كما قال تعالى

  .یعني أوسطھم طریقة] 28
]: 297ص[في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

خمسة أشیاء : (عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال
صالة الجمعة والعیدین، واخذ الصدقات، : إلى اإلمام

  ).والحدود، والقضاء، والقصاص
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قال الحسن بن یحیى ]: 70ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أجمع آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : َعَلْیھ السَّالم

على أالَّ یقتدوا في الصالة إال بثقة موافق، وال یقتدوا 
  .بالفاسقین في جمعة، وال جماعة

 1ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
في ذكر صالة الجمعة مع أئمة الجور وعدم ]: 220ص

جمیع اھل البیت َعَلْیھم السَّالم وھو مذھب : اإلعتداد بھا
  .فیما عرفتھ، ومذھبنا أنَّ إجماعھم حجة

وقال محمد بن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم في كتاب 
وبإجماع أمتھ أن العدل مستحق لھا من : دعائم اإلیمان

: آل محمد َعَلْیھ السَّالم ، واختالفھم في غیره الى قولھ
ن الصالة یوم الجمعة أربع فقد أجمعوا أن الذي یجب م

ركعات إال أن یكون إمام عدل من آل محمد َعَلْیھ 
السَّالم، وجماعة من المؤمنین ووقت، فإذا وجد ذلك 

  .زال فرض األربع إلى الركعتین
: قال اإلمام المرتضى محمد بن یحیى في كتاب الفقھ

سألت عما روي عن أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم، 
، قال )ال جمعة وال تشریق إال في مصر جامع(: أنھ قال

  .ھذا حدیث صحیح: محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم
]: 146ص[وھو في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

  .عن آبائھ، عنھ َعَلْیھ السَّالم
* * * * * * * * * *  

  المشي إلى الصالة
عن ]: 174ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

ئھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ كان یمشي حافیًا في آبا



: خمسة مواطن، وُیَعلُِّق نعلیھ بیده الیسرى، وكان یقول
) إنھا مواطن اهللا عز وجل فأحب أن أكون فیھا حافیًا(

إذا عاد مریضًا، وإذا شیع جنازة، وفي العیدین وفي 
  .الجمعة
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، ]1/351:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، ]: 1/173:العلوم[

أنھ كان إذا راح الى : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم
: الجمعة یمشي حافیًا، وُیَعلُِّق نعلیھ بیده الیسرى، ویقول

  ).إنھ موطن هللا(
بھذا السند ]: 1/173:العلوم[، ]1/351:الرأب[وفیھا 

  .ن یاتي الجمعة حافیًاعن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ كا
]: 124ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ویستحب لإلمام أن یاتیھا راجًال، وإن أمكنھ كان حافیًا 
المرة بعد المرة ؛ ألن ذلك قد روي عن أمیر المؤمنین 

  .َعَلْیھ السَّالم أنھ كان یفعلھ المرة بعد المرة
إلى ...محمد قال]: 108ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

وكان أمیر المؤمنین صلوات اهللا علیھ یأتي : قولھ
  .الجمعة حافیًا

* * * * * * * * * *  
  القول في وقت الصالة والخطبة

، ]1/354:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 



َأْخَبرنا محمد، حدَّثني أحمد بن ]: 1/174:العلوم[
: رود، قالعیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجا

كان علي َعَلْیھ السَّالم یصلي : حدَّثني أبو جعفر، قال
ركعتین قبل الجمعة ؛ من أجل أنھ كان یھجِّر بھا جدًا، 

ثم یخطب، ثم ینزل فیصلي الجمعة ركعتین، ثم یقیل بعد 
  .الجمعة

عن ]: 143ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
ھ كان یصلي الجمعة آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، أن

لم : قد زالت، وفریق یقول: فریق یقول: والناس فریقان
  .تزل، وكان ھو َعَلْیھ السَّالم أعلم
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أحمد، عن محمد، ]: 1/174:العلوم[، ]1/354:الرأب[

كان علي : سمعت أبا جعفر یقول: عن أبي الجارود، قال
  .السَّالم یصلي الجمعة، ثم یقیل َعَلْیھ

عبد اهللا بن ]: 1/174:العلوم[، ]1/355:الرأب[وفیھا 
كان رسول : داھر، عن أبیھ، عن جعفر، عن أبیھ، قال

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یصلي یوم الجمعة حین 
  .تنزع الشمس من وسط السماء

أحمد بن عیسى، ] 1/175:العلوم[، ]356ص:الرأب[
حدَّثني أبو : عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال

كان الحسن بن علي صلى اهللا علیھما : جعفر، قال



  .یصلي الجمعة یھجِّر بھا جدا، ثم یقیل
وروى محمد، ]: 105ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

بإسناده، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ كان 
  .الشمس من وسط السماءیصلي یوم الجمعة حین تزیغ 

وعن علي صلى اهللا علیھ، أنھ كان یصلي ركعتین قبل 
الجمعة ؛ ألنھ كان یھجر بھا جدًا، وكان یصلي الجمعة 

  .ثم یقیل بعدھا
وعن الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ كان یھجر 

  .بالجمعة جدًا، ثم یقیل
عن آبائھ، ]: 144ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

علي َعَلْیھ السَّالم، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ عن 
وَسلَّم، أنھ كان یخطب قبل الجمعة خطبتین، یجلس 

  .بینھما جلسة خفیفة
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا ]: 1/177:العلوم[، ]1/360:الرأب[

الد، عن زید بن أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خ
كان في المسجد جذم نخلة یستند إلیھا رسول : علي، قال

اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا خطب الناس یوم 
فقال )) من یصنع لي منبرًا ؟: ((الجمعة، فقال یومًا

: ، ثم قام آخر، فقال))أجلس: ((أنا أصنعھ، فقال: رجل
أنا : خر، فقال، ثم قام آ))اجلس: ((أنا أصنعھ، فقال



اصنعھ، فإن المستثني معاٌن : ((أصنعھ إن شاء اهللا، فقال
موفق إن شاء اهللا، انطلق فاصنع لي منبرًا مرقاتین، 

والثالثة ، التي أجلس علیھا لكي أتبین َمْن خلفي، وَمْن 
)) عن یمیني، وَمْن عن شمالي، ویسمع الناس صوتي

لما كان فلما جاء بھ أمره، فوضعھ في مقدم المسجد، ف
: یوم الجمعة صعد المنبر، فسلم على الناس، ثم قال

ثم نزل من المنبر إلى جذم )) آمین ثالث مرات((
أیھا الناس : ((النخلة، فضمھا إلیھ، ثم صعد المنبر، فقال

یامحمد من أدرك : إن جبریل أتاني، فاستقبلني، ثم قال
: أبویھ أو أحدھما، فمات، فدخل النار، فأبعده اهللا، قل

آمین، ومن أدرك شھر رمضان، فلم یغفر : مین، فقلتآ
: آمین، فقلت: لھ، فمات، فدخل النار، فأبعده اهللا، قل

آمین، ومن ذكرَت عنده، فلم ُیصلِّ علیك، فمات، فدخل 
آمین، وأما النخلة : آمین، فقلت: النار، فأبعده اللَّھ، قل

حین احتضنتھا، فإنھا حّنت حنین الناقة إلى ولدھا ؛ 
قي إیاھا، فلما احتضنتھا دعوُت اهللا، فسكن ذلك لفرا

  )).منھا، ولو ال ذلك لحنت حتى تقوم الساعة
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وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 
حدَّثني أحمد بن عیسى : حدَّثنا محمد، قال]: 159ص[

بن زید، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید 
ي رضي اهللا عنھ وأرضاه، بن علي، عن آبائھ، عن عل



لما كان یوم الجمعة صعد النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال
آمین ثالث : ((وَسلَّم المنبر، فسلم على الناس، ثم قال

جرم : ((إلى آخر الحدیث الذي قبلھ بلفظ))....مرات
  )).النخلة

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن ]: 1/385:الرأب[، ]1/189:العلوم[

حدَّثنا محمد بن عبید، عن حاتم بن : منصور، قال
: َأْخَبرنا جعفر بن محمد، عن أبیھ، قال: إسماعیل، قال

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یخطب قائمًا، 
  .ثم یجلس، ثم یقوم، فیخطب خطبتین

]: 1/396[اء وقال األمیر الحسین َعَلْیھ السَّالم في الشف
ومن شروط الجمعة الخطبتان، وال نعلم فیھما الخالف 

  .عن أحد من آبائنا َعَلْیھم السَّالم
عن آبائھ، ]: 100ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ كان یكره الصالة في في 
بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس : أربعة أحیان

العصر حتى تغیب الشمس ،  وترتفع، وبعد صالة
ونصف النھار حین تزول الشمس، ویوم الجمعة إذا قام 

  .اإلمام على المنبر
سألت زید بن علي َعَلْیھما السَّالم عن ]: 184ص[وفیھ 

من السنة أن : الصالة واإلمام یخطب یوم الجمعة، فقال
  .تسمع وتنصت، فإذا صلیت لم تستمع ولم تنصت

عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ عن آبائھ، ]: 144ص[وفیھ 
كان یصلي بعد الجمعة ركعتین، ثم أربعًا، ثم یرجع، 

  .فیقیل
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  القول في القراءة والقنوت في صالة الجمعة
، ]1/175:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

عبد اهللا بن داھر، عن أبیھ، عن ]: 1/357:الرأب[
روا بالقراءة في الجمعة فانھا أجھ: جعفر بن محمد، قال

  .سنة
ُیقرأ في : حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال

الجمعة بما تیسر وحضر، وإن قرأ بالجمعة، وإذا جاءك 
المنافقون، فحسن لما جاء فیھ عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  .َوآلھ وَسلَّم
وقلنا یجھر بالقراءة ]: 220ص 1ج[وفي شرح التجرید 

اه محمد بن منصور بإسناده، عن جعفر بن محمد لما رو
اجھروا بالقراءة في یوم الجمعة : َعَلْیھ السَّالم، أنھ قال

إنھا سنة تجري مجرى أن یرویھ عن : فإنھا سنة، وقولھ
  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

قال القاسم َعَلْیھ ]: 106ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وإن . الة الجمعة بما تیّسر وحضریقرأ في ص: السَّالم

قرأ بالجمعة، وإذا جاءك المنافقون، فحسن لما جاء فیھ 
  .عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

روى بإسناده، عن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم، : وفیھ
  .اجھروا بالقراءة في الجمعة، فانھا سنة: قال

القنوت في : م، قالوعن أبي جعفر َعَلْیھ السَّال: وفیھ
  .الجمعة سنة



]: 1/358:الرأب[، ]1/176:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثني عبد اهللا بن داھر، عن أبیھ، عن جعفر، عن أبیھ، 

  .القنوت یوم الجمعة سنة: قال
حدَّثنا محمد ]: 1/288:الرأب[، ]1/136:العلوم[وفیھا 

 حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن:بن منصور، قال
سمعت أبا جعفر َعَلْیھ : بكر، عن أبي الجارود، قال

  .كل صالة یجھر فیھا بقراءة، ففیھا قنوت: السَّالم، قال
* * * * * * * * * *  
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  القول فیمن ُیرخَّص لھ في تركھا
عن آبائھ، ]: 145ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

یوم، فصلى عن علي َعَلْیھ السَّالم، أنھ اجتمع عیدان في 
إنا مجمعون بعد : (بالناس في الجبَّانة، ثم قال بعد خطبتھ

الزوال، فمن أحّب أن یحضر فذلك فضل اهللا یؤتیھ من 
  ).یشاء، ومن ترك ذلك فال حرج علیھ

وعنھ ]: 1ج 142ص[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
 َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أنھ اجتمع على عھده عیدان،

من شاء : ((فصلى بالناس صالة العید وخطبھم، ثم قال
  )).فلیأت الجمعة، ومن شاء فال یأتي

وروى محمد بن یحیى المرتضى َعَلْیھ السَّالم في كتاب 
عن آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 248ص[النھي 
أنھ نھى أن یسافر المقیم یوم الجمعة إذا حضرت : وَسلَّم



  .الصالة حتى یجمع
في كتاب علي ]: 307، خ616ص[وفي نھج البالغة 

بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم إلى الحارث الھمداني رضي 
وال تسافر في یوم جمعة حتى تشھد الصالة، : (اهللا عنھ

  ).إال فاصًال في سبیل اهللا، أو في أمر ُتْعَذُر بھ
وروى علي بن محمد العلوي، عن أبیھ محمد بن عبد 

ھادي َعَلْیھ السَّالم، أن الھادي صلى اهللا في سیرة ال
الجمعة یومًا، ثم انصرف، فأخذ في طریق غیر الذي 

كان رسول اهللا َصلَّى اهللا : سلكھ، فسئل عن ذلك ؟ فقال
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا اخذ في طریق، رجع في غیرھا

  باب صالة السفر
عن آبائھ، عن ]: 148ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إذا سافرت فصّل الصلوات : (ي َعَلْیھ السَّالم، أنھ قالعل
  ).كلھا ركعتین ركعتین اال المغرب، فإنھا ثالث
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]: 1/206[وفي شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 
وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین َعَلْیھم 

 َعَلْیھ نزلت الصالة على النبي َصلَّى اهللا: السَّالم، قال
َوآلھ وَسلَّم ركعتان ركعتان إال المغرب، فزاد رسول اهللا 

الظھر، : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم للحاضر في
  .والعصر، والعشاء، وأقرَّ المسافر

ألن ]: 1/125[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األجكام 



أول ما افترض اهللا من الصالة على المؤمنین افترضھا 
انھ علیھم ركعتین، ثم زاد فیھا ركعتین آخرتین، سبح

فجعلھا أربعًا في الحضر، وأقرھا على فرضھا األول 
  .ركعتین في السفر

سنَّ رسول اهللا َصلَّى ]: 1/99[وقال في الجامع الكافي 
  . َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صالة السفر ركعتیناهللا

وسئل عن أول صالة كان : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم
یصلیھا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من 

الفریضة فإنھ كان یصلي الخمس الصلوات ركعتین 
ركعتین، إالَّ المغرب، فإنھ كان یصلیھا ثالثًا، فلما 

یت المقدس إلى مكة جعلت الصلوات حولت القبلة من ب
الصالة االولى : أربعًا أربعًا إال المغرب، والفجر، وقال

  .التي كنا نصلیھا ركعتین للمسافر
كّل من رأینا من علماء آل رسول اللَّھ : وقال محمد

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كانوا مجمعین على تقصیر 
كانوا یكرھون  الصالة في السفر، وكل من رأینا منھم

  .أن یتموا الصالة في السفر ونحن نكره ذلك
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن ]: 378ص:الرأب[، ]1/185:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : منصور، قال
أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 



صلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (الالسَّالم، ق
  ).بمكة ركعتین حتى رجع

حدَّثنا عباد ]: 1/179:العلوم[، ]364ص:الرأب[وفیھا 
سمعت جعفرًا، : بن یعقوب، عن محمد بن فرات، قال

صل الظھر : وسألھ رجل عن الصالة في السفر، فقال
ال ركعتین ال قبلھما وال بعدھما، وصل العصر ركعتین 
قبلھما وال بعدھما، وصل بعد المغرب ركعتین ال بد 
منھما في سفر، وال حضر، وصل العشاء ركعتین، 

وثمان بآخراللیل، وثالث الوتر، وركعتین قبل الفجر ال 
ھذه صالة رسول : بد منھما في سفر، وال حضر، ثم قال

  .اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
حدَّثنا محمد ]: 1/185ومالعل[، ]378ص:الرأب[وفیھا 

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، : بن منصور، قال
عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي 

صلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).وَسلَّم بمكة ركعتین حتى رجع

]: 187 -  1/180:العلوم[، ]367ص:الرأب[وفیھا 
حدَّثنا سفیان بن وكیع، : حمد بن منصور، قالم: حدَّثنا

حدَّثنا أبو معاویة، عن حجاج، عن أبي إسحاق، : قال
صلیت مع : (عن الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صالة الخوف ركعتین، 
اال المغرب ثالثًا ، وصلیت معھ صالة السفر ركعتین 

  ).عتین، اال المغرب ثالثًاركعتین رك
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قال ابو ]: 2/711:الرأب[، ]1/370:العلوم[وفیھا 
تخّلف عثمان عامًا من : حدَّثنا ابو جعفر، قال: الجارود

تلك األعوام، فلما حضرت الصالة، قالوا لعلي بن أبي 
نعم ، إْن شئتم : (تقدم یا أبا الحسن فصّل بنا، قال: طالب

، )اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صلیت بكم صالة رسول
ال ، واهللا ، ال : (ال واهللا إال صالة عثمان، فقال: قالوا

  ).أصلي بكم
* * * * * * * * * *  

  القول فیما یقصر فیھ المسافر
وأقل : قال القاضي زید رحمھ اهللا في شرح التحریر

السفر الذي یجب فیھ القصر برید، نص علیھ الھادي 
ھو أثنا عشر میًال، : السَّالم في األحكام، وقال فیھَعَلْیھ 

ھو أربعة فراسخ ، : وھو قول القاسم َعَلْیھ السَّالم، قال
وأثنا عشر میًال بالمیل األول، وھو قول محمد بن علي، 

وأحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم رواه عنھما محمد بن 
  .منصور

المروي و. وھو قول أبي جعفر، وجعفر: قال أبو العباس
عن زید بن علي، ومحمد بن عبداهللا النفس الزكیة، أنھ 

وإلیھ ذھب الناصر، وأبو عبد اهللا . مسیرة ثالثة أیام
وھو قول . الداعي، والسید المؤید باهللا، والسید أبو طالب

  .أبي حنیفة، والثوري، انتھى
ورواه أبو عبد اهللا العلوي صاحب الجامع الكافي فیھ 

الحسین بن زید، وعبد اهللا بن  عن الحسن بن یحیى بن



  .الحسن الكامل، ومحمد بن منصور
أیضًا قال القاسم بن ]: 99ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

یقصر المسافر الصالة في برید، ویفطر الصائم : إبراھیم
فیما یقصر فیھ الصالة، وھو عندنا برید إثنا عشر میًال، 

  .وھو أربعة فراسخ

)1/213(  

  

أما ]: 51ص[ھ السَّالم في المنتخب وقال الھادي َعَلْی
علماء آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وعلیھم، 

  .ففي برید یقصر الصالة: وقولي أنا
حدَّثني أبي، عن أبیھ، ]: 126ص 1ج[وقال في األحكام 

أحسن ما سمعنا في القصر قول األكثر من آل : أنھ قال
في : یتھ أنھم قالوارسول اهللا صلى اهللا علیھ وعلى أھل ب

برید، والبرید أربعة فراسخ بالمیل األول، وكذلك یقصر 
  .أھل مكة في خروجھم للحج إلى عرفة

* * * * * * * * * *  
  القول فیما یخرج بھ المسافر عن حكم السفر

عن آبائھ، عن ]: 148ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
فأزمعَت على  إذا قدمَت بلدًا: (علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).إقامة عشر، فأتم
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا ضرار بن ..]: ص../ج:الرأب] [1/179:العلوم[
صرد، عن عبدالعزیز بن محمد، عن جعفر، عن أبیھ، 



یتم الذي یقیم عشرًا، والذي : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).ھرًایقول الیوم أخرج، غدًا أخرج یقصر ش

قال في : وقال القاضي زید رضي اهللا عنھ في الشرح
والذي أجمع علیھ أھل البیت، أنھ إذا : مسائل النیروسي

أخرج الیوم، : نوى مقام عشرة أیام أتم، وإن لم ینو یقول
  .أوغدًا قصر حتى إذا استتم شھرًا أتمَّ ولو أقام یومًا

عند : وقال القاسم]: 101ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أھل البیت ال یتم المسافر الصالة إالَّ أن یجمع على مقام 

  .عشرة أیام
أجمع أھل البیت على أن : وقال في روایة داوود عنھ

  .المسافر إذا نوى إقامة عشره أیام أتم الصالة
* * * * * * * * * *  
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  باب صالة الخوف
فال بد ]: 53ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

ن یقول ما روي عن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ أ
وھي أن یقوم اإلمام إذا كان : وَسلَّم في صالة الخوف

كذلك ؛ فیكبر ویصف وراءه نصف الناس، أو أقل أو 
أكثر، ثم یصلي بھم ركعة، ثم یقوم في الركعة الثانیة، 
فیطول في قرائتھ ویتم الفئة التي وراءه صالتھا وھي 

واحدة مع : ى، ثم یسلمون إذا صلوا ركعتینركعة أخر
اإلمام، وواحدة مع أنفسھم، ثم یمضون فیقومون في 



وجھ العدو، وتأتي الفئة األخرى فتقف وراء اإلمام، 
وھو في قراءتھ، فیصلي بھا الركعة التي ھي لھ ثانیة، 

وھي لھم أولھ، ثم یسلم اإلمام ویقومون؛ فیصلون الثانیة 
  .یعودون إلى مصافھمألنفسھم، ثم یسلمون و

، ]1/195:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى قال 
: حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 1/400:الرأب[

َأْخَبرني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في صالة الخوف 
: عند المسایفة والمطاردة كیف ھي ؟ قال اهللا عّز وجل

] 102:النساء[}اآلیة..َوِإَذا ُكْنَت ِفیِھْم َفَأَقْمَت َلُھُم الصََّلاَة{
إذا كنت فیھم في سفر وخوف، فأقمت لھم : یقول

الصالة، فلتقم طائفة منھم معك یقول سبحانھ من جمیعھم 
معك، ولیأخذوا أسلحتھم كلھم من قام معك في الصالة، 

یعني الذین معھ في : ومن لم یقم معك فإذا سجدوا
صالتھم آخر سجدة منھا، فأتّموا وفرغوا من صالتھم 

سّلموا، فلتأت طائفة أخرى لم یصلوا، فلیصلوا معك، و
ولیأخذوا حذرھم وأسلحتھم كلھم من صلى معك، ومن 

لم یصلوا إالَّ : لم یصل منھم، وال یقال للطائفة األخرى
  .والطائفة األولى قد صلوا

وال تصلى صالة الخوف إالَّ في سفر، وال تصلى في 
  .الحظر

)1/215(  

  



إلمام بأحدى الطائفتین ركعة أن یصلي ا: وصالة الخوف
واحدة، ثم یقومون فیتمون الركعة الثانیة، ثم یسلمون 
والطائفة األخرى المواقفة للعدو في سالحھم لیس لھم 
شغل سوى المواقفة والحراسة ألنفسھم، وإخوانھم من 

عدوھم بالمصافة، فإذا رجع إلیھم من صلى منھم وقف 
انھم من الصالة للعدو موقفھم، ولم یزولوا حتى یتم إخو

ما أتموا ویسلموا من صالتھم كما یسلموا فتكون كل 
طائفة قد أخذت من الصالة مع اإلمام ومن الحراسة 

ألنفسھم وألخوانھم كالذي أخذت من ذلك الطائفة 
  .األخرى

فھذا أحسن الوصف في صالة الخوف، وكذلك صلى 
نا بلغنا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فیما صّح ل

  .ذلك عنھ في غزوة غزاھا یقال لھا ذات الرقاع
عن القاسم َعَلْیھ ]: 102ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .السَّالم نحو ھذا
عن ]: 153ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

: آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، في صالة الخوف، قال
فة موازیة یقسم اإلمام أصحابھ طائفتین، فتقوم طائ(

للعدو، ویأخذون أسلحتھم، ویصلي بالطائفة التي معھ 
ركعة وسجدتین، فإذا رفع اإلمام رأسھ من السجدة 

الثانیة، فلیكونوا من روائھم، ولتأت طائفة أخرى لم 
یصلوا، فلیصلوا معھ، ونكص ھؤالء، فقاموا مقام 

أصحابھم، فیصلي بالطائفة الثانیة ركعة وسجدتین، ثم 
ھؤالء، فیقضون ركعة وسجدتین، ثم  یسلم، فیقوم



یسلمون، ثم یقفون في موقف أصحابھم، ویجي من كان 
  ).بإزا العدو، فیصلون ركعة وسجدتین ویسلمون
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم في ]: 153ص[وفیھ 
یصلي بالطائفة األولى : (صالة الخوف في المغرب قال

ركعة، وتقضي الطائفة ركعتین ، وبالطائفة الثانیة 
  ).األولى ركعة، وتقضي الطائفة الثانیة ركعتین

ویدل على ذلك ما ]: 215ص 1ج[وفي شرح التجرید 
رواه زید بن علي، عن أبیھ، عن جّده، عن علي َعَلْیھ 

یصلي : السَّالم في صالة الخوف في المغرب، قال
  .بالطائفة األولى ركعتین، وبالطائفة الثانیة ركعة

وروى أیضًا ابن أبي رافع، : القاضي زید وفي شرح
عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم في صالة 

یصلي بالطائفة ركعتین، : المغرب في الخوف قال
ویصلي باألخرى ركعة واحدة، ولم یرَو عن أحد من 

  .الصحابة خالفھ
عن ]: 154ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

ْیھ السَّالم في صالة المقیم صالة آبائھ، عن علي َعَل
یصلي بالطائفة األولى ركعتین، : (الخوف، قال

  ).وبالطائفة الثانیة ركعتین، وتقضي كل طائفة ركعتین
* * * * * * * * * *  
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  باب القضاء للفوائت من الصالة
عن آبائھ، ]: 137ص[في مجموع زید بن َعَلْیھ السَّالم 

كنا مع رسول اهللا َصلَّى اهللا : الم، قالعن علي َعَلْیھ السَّ
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في سفر، فلما نزلنا، قال رسول اهللا 

فقال )) من یكلؤنا اللیلة ؟: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فبات بالل مرة قائمًا، ومرة : أنا یا رسول اهللا، قال: بالل

فنام، فلم جالسًا حتى إذا كان قبل الفجر غلبتھ عیناه، 
یستیقظ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إالَّ بحر 

الشمس، فأمر رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
الناس، فتوضؤا وأمر بالًال فأذن، ثم صلى ركعتین، ثم 

  .أمر بالًال فأقام، ثم صلى بھم الفجر
قال : وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/165:العلوم[، ]1/336:الرأب[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي 

بینا رسول اهللا : سمعت أبا جعفر یقول: الجارود، قال
: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یسیر في سفر إذ نزل، فقال

هللا، نم أنا یا رسول ا: ، فقال رجل))من یكلؤنا اللیلة ؟((
فبات الرجل قائمًا مرة، وجالسًا : وأنا أكفیك اللیلة، قال

مرة حتى إذا كان في وجھ الصبح غلبتھ عیناه، فنام، فلم 
یستیقظ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إالَّ 

بالشمس، فأمر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
كعتین اللتین قبل الفجر، ثم الناس، فتوضؤا وصلوا الر

  .صلى بھم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الغداة
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وقال القاسم َعَلْیھ ]: 96ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
فیما حدَّثنا علي، عن محمد، عن أحمد، عن : السَّالم

ومن نسي صالة حتى ذھب : عثمان، عن القومسي، عنھ
عند ذكرھا، كذلك جاء عن علي  وقتھا صلى مثلھا
  .صلوات اهللا علیھ

فأما وجوب قضاء ]: 199ص 1ج[وفي شرح التجرید 
ما تركھ اإلنسان من الصالة عامدًا، أو ناسیًا على غیر 
وجوه الردة فال خالف فیھ ، لقول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

من ترك صالة، أو نسیھا، أو نام عنھا، : ((َوآلھ وَسلَّم
  )).إذا ذكرھا فلیصلھا

قد قال ]: 48ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
فأما أنا فقولي، . إنھ یعید مع كل صالة صالة: غیرنا

إن كل ذلك مجٍز : وقول علماء آل الرسول َعَلْیھم السَّالم
لھ، إن أعاد مع كل صالة صالة ، ونوى بھا أنھا لما 

في موضع  تقدم من نسیانھ، أو صالھا في یوم واحد
الفجر، والظھر، : واحد إذا قدم النیة لكل صالة

  .والعصر، والمغرب، والعشاء جاز لھ ذلك
/  4ج[وقال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم في نھج البالغة 

استغفر اللَّھ، : وقد قال رجل في حضرتھ]: 412/ م 
! ثكلتك أمك أتدري ما اإلستغفار : (فقال َعَلْیھ السَّالم

درجة العلیین وھو اسم واقع على ستة : اراإلستغف



أن تعمد إلى كل : الرابع: إلى أن قال َعَلْیھ السَّالم...معان
  ).فریضة ضیعتھا فتؤدي حقھا
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قال الحسن بن یحیى ]: 96ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أجمع المسلمون أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : َعَلْیھ السَّالم

م ُشِغَل عن صالة العصر حتى فات َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
مأل اللَّھ قبورھم نارًا، شغلونا عن الصالة : ((وقتھا، فقال

أنا : ، فقال بالل))َمْن یكلؤنا اللیلة: ((، وقال))الوسطى
أكلؤكم، فنام بالل حتى طلعت الشمس، وفاتتھ الصالة 

في الوقت، فقام النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فتوضأ 
  .وأصحابھ، وصلى ھو

من نام : واتصل بنا عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ قال
عن صالتھ، أو نسیھا فكفارتھا أن یقضیھا إذا ذكرھا 

  .وإن كان في غیر وقت
من : وقال القاضي زید رحمھ اللَّھ في شرح التحریر

ترك صالة مفروضة عامدًا أو ساھیًا غیر مستحل 
الھادي َعَلْیھ لتركھا وجب علیھا قضاؤھا، نص علیھ 

  .السَّالم في األحكام وھذا مما ال خالف فیھ
* * * * * * * * * *  

  باب صالة العیدین
عن ]: 145ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

أنھ كان یصلي بالناس في : آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم



الفطر واألضحى ركعتین یبدأ، فیكبر، ثم یقرأ، ثم یكبر 
م یكبر أخرى، فیركع بھا، ثم یقوم في الثانیة خمسًا، ث

فیقرأ، ثم یكبر أربعًا، ثم یكبر أخرى، فیركع بھا، فذلك 
اثنتا عشرة تكبیرة، وكان یجھر بالقرائھ، وكان ال یصلي 

  .قبلھا وال بعدھا شیئًا
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صالة ]: 62ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 
اد الرجل أن یصلي بالناس فإذا أر. العیدین قبل الخطبة

تقدم بھم قبل الخطبة، فكبر التكبیرة األولى، ثم افتتح 
فقرأ الحمد وسورة، فإذا فرغ من قرائتھ، كبَر : القراءة

بعد فراغھ من قراءتھ سبعًا، یذكر اللَّھ بین كل تكبیرتین، 
ویركع بالسابعة من التكبیر، ثم یرفع رأسھ ویسجد 

فیفتتح القراءة بالحمد، : سجدتین، ثم یقوم في الثانیة
وسورة مما تیسر، فإذا فرغ من قرائتھ كبر خمسًا، ثم 
  .ركع بالخامسة، وكذلك یذكر اللَّھ في تكبیره في الثانیة
فإذا سلم صعد المنبر فخطب، فحمداهللا وأثنى علیھ ، 

ویفعل في خطبتھ ما یفعل في خطبة الجمعة من 
س على الموعظة، ویذكر فضل یوم العید، ویحث النا

الذبائح إن كان في األضحى، وإن كان یوم الفطر فیجب 
أن یحث على إخراج الفطرة، ویجلس بین الخطبتین 

  .جلسة خفیفة كما یجلس في الجمعة
اللَّھ أكبر، : ویكبر في خطبتھ األولى سبع تكبیرات یقول



اللَّھ أكبر، ال إلھ إالَّ اللَّھ واهللا أكبر على ما ھدانا ، 
لنا من بھیمة األنعام إذا كان في األضحى، وأوالنا وأحّل 

وإن كان في الفطر لم یذكر شیئًا في خطبتھ من ذبح 
  .بھیمة األنعام، وكذلك صالة العیدین جمیعًا عندنا

إنھ یكبر التكبیر كلھ قبل القراءة، ولم : وقد قال غیرنا
نلتفت إلى قولھم، وھذا الذي صّح عندنا عن 

  .مأمیرالمؤمنین َعَلْیھ السَّال
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یكبر : قال َعَلْیھ السَّالم]: 139ص 1ج[وفي األحكام 
اللَّھ أكبر كبیرًا، : سبع تكبیرات یقول بین كل تكبیرتین

والحمدهللا كثیرًا ، وسبحان اللَّھ بكرة وأصیًال ، حتى 
یقول ذلك سبع مرات، ثم یركع بالثامنة، ثم یقوم، ثم 

الكتاب،  یسجد سجدتین، ثم یعود فیقوم فیقرأ فاتحة
وسورة، ثم یكبر خمسًا على مثال ما كبر أوًال، ثم 
یركع، ثم یرفع رأسھ، ثم یسجد سجدتین، ثم یتشھد 

  .ویسلم
ولعلھ ما عناه في المنتخب من قولھ یذكر اللَّھ بین : قلت

  .كل تكبیرتین
، ]1/476:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرني جعفر، عن : د، قالحدَّثنا محم]: 1/238:العلوم[
قاسم بن إبراھیم في تكبیر صالة العیدین الفطر 

قد اختلفوا في ذلك، وفیھ اختالف عن أھل : واألضحى



البیت وكل واسع إن شاء اللَّھ إالَّ أن األكثر على سبع، 
  .وخمس، وتواصل بین القرائتین

قال القاسم، ]: 108ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وتكبیُر صالة العیدین سبٌع في الركعة : والحسن، ومحمد

  .األولى، وخمٌس في الركعة الثانیة
كان أمیر المؤمنین صلوات اهللا : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم

  .علیھ یكبر كذلك
اختلف أھل البیت، وعلماء : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم

األمة في تكبیر صالة العیدین، وكل واسع إن شاء اللَّھ 
  .أن األكثر على سبع، وخمس تعالى إالَّ
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
تكبیر : قال محمد]: 1/477:الرأب[، ]1/238:العلوم[

صالة العیدین عندنا سبع، وخمس اثنا عشر تكبیرة في 
الفطر، واألضحى سواء یبتدي اإلمام فیكبر تكبیرة 

األعلى، أو  اإلفتتاح، ثم یقرأ الحمد، وسبح اسم ربك
: غیرھا إن أحب ذلك، ثم یكبر تكبیرة ثانیة، ثم یقول

أشھد أن ال إلھ إالَّ اللَّھ وحده ال شریك لھ أھل الكبریاء 
والعظمة، أھل الجود والجبروت، وأھل العفو والرحمة 

وأھل التقوى والمغفرة، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، 
للمسلمین  اللھم إني أسألك في ھذا الیوم الذي جعلتھ

أن تصلي : عیدًا، وجعلتھ لمحمد ذكرًا، وذخرًا، ومزیدًا



على محمد عبدك ورسولك أفضل ما صلیت على أحد 
من خلقك، وأن تصلي على جمیع مالئكتك، ورسلك، 

وأن تغفر لنا، وللمؤمنین والمؤمنات، األحیاء منھم 
واألموات، اللھم إني أسألك من خیر ما سألك المرسلون 

  .من شر ما استعاذ منھ المرسلون، وأعوذ بك 
ثم یكبر الثالثة حتى یكبر سبع تكبیرات ، یركع بالسابعة 

مع تكبیرة اإلفتتاح، ثم یقوم فیقرأ الحمد، وھل أتاك 
حدیث الغاشیة، أو غیرھا، ثم یكبر خمسًا یركع 

  .بالخامسة، ویدعو بین كل تكبیرتین كما وصفت لك
مد بن علي أنھ سمعنا نحو ھذا الدعاء عن أبي جعفر مح

ھكذا علَّمني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (قال علي: قال
  ).َوآلھ وَسلَّم

عن آبائھ، عن ]: 145ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
أنھ كان یخطب في العیدین خطبتین : علي َعَلْیھ السَّالم

  .بعد الصالة
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا ]: 1/385:الرأب[، ]1/188:العلوم[

إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن أبي إسحاق، عن 
الموعظة، والتذكرة، والخطبة : (الحارث، عن علي، قال
  ).في العیدین بعد الصالة

وروى محمد بن ]: 226ص 1ج[وفي شرح التجرید 



منصور، عن إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن أبي 
: ق، عن الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قالإسحا

  ).الموعظة، والتذكیر، والخطبة في العیدین بعد الصالة(
* * * * * * * * * *  

  فصل في الخروج إلى الصالة وما یلحق بذلك
عن آبائھ، عن ]: 146ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ا إلیھ أن ُأناسًا من أھل الكوفة شكو: علي َعَلْیھ السَّالم
الضعف، فأمر رجًال، أن یصلَي بھم في المسجد، 

لوال : (وصلى ھو َعَلْیھ السَّالم بالناس في الجبان، وقال
  ).السنَّة لصلیت في المسجد

في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم قال 
حدَّثنا محمد، ]: 1/471:الرأب[، ]1/235:العلوم[

ن، عن أبي حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوا
أنھ : خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم

  .كان یمشي حافیًا یوم النحر
قال محمد، ]: 109ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ولیس یجب على اإلمام أن یستخلف في العیدین : والقاسم
من یصلي بھم في المسجد ؛ ولكنھ حسن بلغنا عن علي 

بان، وأمر رجًال أن صلوات اهللا علیھ أنھ خرج في الج
یذكر أنھ أراد بذلك . یصلَي بالناس في المسجد الجامع 

التخفیف على الضعفاء، ومن یشق علیھ الخروج إلى 
الجبان، وینبغي لمن یصلى بھم في المسجد بأمر اإلمام 

أن یصلَي مثَل صالة اإلمام في الجبان من الخطبة، 
  .والتكبیر
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كان أمیر : ن َعَلْیھ السَّالمقال الحس]: 108ص 1ج[وفیھ 
المؤمنین َعَلْیھ السَّالم یمضي في العیدین ماشیًا، ویجتمع 

ھو وولده وخاصتھ من المسلمین، وال یزال یكبر 
  .ویكبرون حتى یصیر إلى المصلى

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/479:الرأب[، ]1/240:العلوم[

ثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن محمد، حدَّ
كان رسول اللَّھ : قال لي أبو جعفر: أبي الجارود، قال

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا خرج في عید فأخذ في 
  .طریق لم یرجع فیھ

وبھ قال ]: 320ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا : ني، قالَأْخَبرنا أبو عبداهللا محمد بن زید الحسی: 

َأْخَبرنا : الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
محمد بن منصور، عن إسماعیل بن موسى الفزاري، 
عن شریك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي 

من السنة أن تخرج إلى العیدین : (صلوات اهللا علیھ قال
  ).ماشیًا، وأن تأكل شیئًا قبل أن تخرج

َأْخَبرنا عبداهللا بن محمد بن : وبھ قال ]: 324ص[وفیھا 
محمد بن محمد بن األشعث الكوفي : عدي الحافظ، قال

: بمصر في شھر رمضان سنة خمس وثالثمائة، قال
حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر، عن 

أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن 



طالب صلوات اللَّھ  الحسین بن علي، أبیھ علي بن أبي
كان إذا : (علیھم أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أراد أن یخرَج إلى المصلى یوم الفطر یفطر على 
  ).غبیرات أو زبیبات
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بھذا السند أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 323ص[وفیھا 
ربك كان یقرأ في العیدین بسبح اسم : (َوآلھ وَسلَّم

  ).األعلى، وھل أتاك حدیث الغاشیة
ویقرأ : قال محمد]: 109ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

في صالة العیدین في األولى بالحمد، وسبح اسم ربك 
األعلى، وفي الثانیة بالحمد، وھل أتاك حدیث الغاشیة، 

  .وُروي ذلك عن علي صلوات اهللا علیھ
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني علي، ]: 1/249:العلوم[، ]1/490:رأبال[
فیمن ال یشھد : ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، عن أبیھما 

المصر ، في العیدین من أھل القرى فلیس علیھ ركعتا 
  .العید، بل یصلي أربع ركعات

إذا لم : (ویذكر عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
: ي أربع ركعاتیشھد المصر مع اإلمام فعلیھ أن یصل

، وھو رأي أحمد بن )ركعتان للعید، وركعتان للخطبة
  .عیسى

* * * * * * * * * *  



  القول في تكبیر أیام التشریق
عن آبائھ، عن ]: 147ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

علي َعَلْیھ السَّالم أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال 
ر صالة الفجر یوم عرفة إلى یا علي كبر في دب: ((لھ

  )).آخر أیام التشریق إلى صالة العصر
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا : وبھ قال]: 1/236:العلوم[، ]1/473:الرأب[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : محمد، قال

أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، 
بعثني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال لما : قال
یا علي كبر في ُدُبِر صالة الفجر من یوم عرفة : ((لي

  )).إلى آخر أیام التشریق صالة العصر
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وال أعرف الخالف ]: 228ص 1ج[وفي شرح التجرید 
فیھ عن علي َعَلْیھ السَّالم، ومذھبنا أنھ إذا صحَّ عنھ 

عھ ، على أن محمد بن منصور روى عن وجب اتبا
أحمد بن عیسى إلى آخر حدیث األمالي مع اختالف 

  .یسیر في اللفظ، وسنُده مثُلھ
وبھ قال ]: 321ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي : 
ن حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبدالرحم: البغدادي، قال

: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: بن عیسى بن ماتي، قال



آخر أیام : (مثُلھ أیضًا كذلك بلفظ: حدَّثنا أحمد بن عیسى
  ).التشریق، دبر العصر

]: 145ص 1ج[وفي أحكام اإلمام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
فأما تكبیر عید الفطر فھو من حین یخرج اإلمام إلى أن 

  .یبتدي الخطبة
فمن صالة الصبح یوم : بیر في عید األضحىوأمَّا التك

عرفة إلى صالة العصر من آخر أیام التشریق ، وھو 
یوم النفر األكبر، وكذلك بلغنا عن أمیر المؤمنین أنھ 

  .كان یفعل ذلك
قال القاسم، ]: 110ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

كان علي َعَلْیھ السَّالم یكبُر أیاَم : والحسن، ومحمد
ة یوم عرفة إلى صالة العصر من آخر التشریق من غدا

  .أیام التشریق
یكبر لصالة العصر، ثم یقطع ، فذلك ثالث : قال محمد

وعشرون صالة إذا انصرف من الفریضة ھذا الذي 
  .نأخذ بھ

ھذا أعجب األقاویل إلینا، وقد : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم
  .قال ابن مسعود، وابن عباس خالف ذلك وكل واسع

عن آبائھ، ]: 147ص[وع زید َعَلْیھ السَّالم وفي مجم
اللَّھ أكبر، اللَّھ : التكبیر: (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).أكبر، ال إلھ إالَّ اللَّھ، واهللا أكبر اللَّھ أكبر، وهللا الحمد
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أما قولي، وقول علماء آل ]: 60ص[وفي المنتخب 
لى الفجر یوم عرفة فیكبر إذا ص: الرسول َعَلْیھم السَّالم

إلى آخر أیام التشریق، وھو یوم الثالث من بعد 
األضحى عند العصر، ویكبر في العصر ویقطع ، 

التكبیر عندنا فھو في ثالث وعشرین صالة ، وھي ھذه 
اللَّھ أكبر، اللَّھ أكبر، ال إلھ إالَّ : األیام التي وصفت یقول

  .اللَّھ، واهللا أكبر، وهللا الحمد، بعد كل صالة
وهللا الحمد على ما ھدانا : وإن زاد في التكبیر فقال

  .وأوالنا وأحل لنا من بھیمة األنعام فھذا أحب إلینا
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرني : وبھ قال]: 1/236:العلوم[، ]1/474:الرأب[
قوُل علي َعَلْیھ السَّالم : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال

بیر أیام التشریق من غداة یوم عرفة إلى صالة یبتدأ تك
  .العصر من آخر أیام التشریق

خالف ذلك، : وقد قال عبداهللا بن مسعود، وابن عباس
وكل ذلك واسع ، فأعجبھ إلینا ما جاء عن علي صلوات 

اللَّھ أكبر، اللَّھ أكبر، ال إلھ : والتكبیر أن یقول: (اهللا علیھ
  ).ھ أكبر، وهللا الحمدإالَّ اللَّھ، واهللا أكبر اللَّ

الذي نأخذ بھ في التكبیر قول علي َعَلْیھ : قال محمد
من غداة یوم عرفة إلى آخر أیام التشریق، یكبر : السَّالم

دبر صالة العصر، ثم یقطع، فذلك ثالث وعشرون 
وصفة التكبیر، كما قال قاسم بن إبراھیم كذلك . صالة

  .سمعنا عن علي َعَلْیھ السَّالم
* * * * * * * * * *  
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  باب صالة الكسوف
عن آبائھ، عن ]: 152ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

سألت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھ السَّالم، قال
َوآلھ وَسلَّم عن أفضل ما یكون من العمل في كسوف 
الشمس والقمر، فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  )).الصالة، وقراءة القرآن: ((وَسلَّم
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا محمد، : قال]: 1/222:العلوم[، ]1/449:الرأب[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن : قال

أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، 
ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ كان جبریل عند رسول اللَّ: قال

وَسلَّم ذات لیلة إذ انكسف القمر، فقال رسول اللَّھ َصلَّى 
أما إنھ : فقال)) یا جبریل ما ھذا ؟: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أطوع هللا منكم ، أما إنھ لم یعص ربھ منذ خلقھ، وھذه 
: وَسلَّم آیة ، وعبرة، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ

یا جبریل فما ینبغي عنده، وما أفضل أن یكون من ((
  .الصالة وقراءة القرآن: قال)) العمل ؟
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وفي مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان إذا ]: 152ص[

صلى بالناس صالة الكسوف بدأ فكبر، ثم قرأ الحمد، 
من القرآن یجھر بھا بالقراءة ، لیًال كان، أو وسورة 

نھارًا، ثم یركع نحوًا مما قرأ، ثم یرفع رأسھ من 
الركوع، فیكبر حتى یفعل ذلك خمس مرات فإذا رفع 

سمع اللَّھ لمن حمده، : رأسھ من الركوع الخامس قال
فإذا قام لم یقرء بعد، ثم یكبر فیسجد سجدتین، ثم یرفع 

یة كما فعل في األولى، یكبر كلما رأسھ، فیفعل في الثان
سمع اللَّھ لمن : رفع رأسھ من الركوع في األربع، ویقول

  .حمده في الخامسة، وال یقرأ بعد الركوع الخامس
]: 138ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أنھ ُسئل عن صالة الكسوف ؟ : حدَّثني أبي، عن أبیھ
  .جائزقد اختلف في ذلك، وكٌل : فقال

أنھ صلى : فقد ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ست ركعات في أربع سجدات، وذكر غیر ذلك، ولم 

  .یصّح لنا ذلك عنھ
وذكر عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي اهللا 

أنھ صلى في صالة الكسوف عشر ركعات بأربع : عنھ
 بیقین سجدات، روایة صحیحة عنھ، ولم یفعل ذلك إالَّ
  .أخذه عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

قد روي في ]: 60ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
أنھ : ذلك روایات عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

كان یصلي الكسوف ست ركعات في أربع سجدات في 
هللا َعَلْیھ كسوف الشمس، ولم یصح ذلك لنا عنھ َصلَّى ا



  .َوآلھ وَسلَّم
وروي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 

أنھ صلى صالة الكسوف عشر ركعات في : (السَّالم
  ).أربع سجدات
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرني : وبھ قال]: 1/223:العلوم[، ]1/449:الرأب[

قد : ي صالة الكسوف، قالجعفر، عن قاسم بن إبراھیم ف
  .اختلف فیھا، وكل جائز

ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ صلى ست 
  .ركعات في أربع سجدات

وذكر أنھ صلى في الكسوف عشر ركعات في أربع 
  .سجدات

یصلي ركعتین ركعتین حتى تنجلي، وكل : وقد قالوا
  .ذلك حسن

ثبت ذلك عن  وقد]: 229ص 1ج[وفي شرح التجرید 
أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم بما رواه زید بن علي َعَلْیھ 

السَّالم، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، وذكر 
وھو رأي أھل البیت َعَلْیھم : نحو روایة المجموع، قال

  .السَّالم ال یختلفون فیھ
روي عن القاسم ]: 111ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

لسَّالم مثل روایة األمالي عنھ، إالَّ أنھ قال في َعَلْیھ ا



العشر، وذلك عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ صلى في 
  .إلخ.. الكسوف عشر

* * * * * * * * * *  
  باب صالة االستسقاء

عن آبائھ، ]: 153ص[في مجموع زید بن َعَلْیھ السَّالم 
عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان إذا صلى بالناس في 

تقاء صلى مثل صالة العیدین، وكان یأمر المؤذنین، اإلس
أن یخرجوا أمامھ، ثم یصلي : وحملة القرآن، والصبیان

بالناس مثل صالة العید، ثم یخطب، ویقلب ردائھ، 
  .ویستغفر اللَّھ تعالى مائة مرة ، یرفع بذلك صوتھ
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وَأْخَبرنا أبو العباس ]: 231ص 1ج[وفي شرح التجرید 
َأْخَبرنا محمد بن الحسین بن علي : قالالحسني، 

حدَّثنا زید بن الحسین، : َأْخَبرنا أبي، قال: الحسیني، قال
عن أبي بكر بن أبي أویس، عن الحسین بن عبداهللا بن 
ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ 

إذا استقیتم فاحمدوا اللَّھ، وأثنوا علیھ بما ھو : (كان یقول
  ).، وأكثروا من اإلستغفار ، فإنھ ھو اإلستسقاءأھلھ

ومن خطب اإلستسقاء لعلي َعَلْیھ السَّالم في نھج البالغة 
  .فتؤخذ من ھنالك لمن أراد
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  باب صالة التسبیح
في كتاب الذكر لمحمد بن منصور رضي اهللا عنھ 

حدَّثنا عبداهللا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 369ص[
ن عمر بن جمیع، عن أبان بن أبي عیاش، بن داھر، ع

عن سعید بن جبیر، عن أم سلمة رضي اللَّھ عنھا، 
كان عندي رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : قالت

في لیلتي ویومي، حتى إذا كان في الھاجرة جاءه إنسان 
؛ فدق علیھ الباب، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

یا رسول اللَّھ ھذا العباس بن : فقال)) من ھذا ؟: ((لَّموَس
فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عبدالمطلب، قال

فلما : ، قالت))اللَّھ أكبر ، ألمر ما جاء، أدخلوه: ((وَسلَّم
یا عباس، یا عم النبي ما جاء بك في : ((دخل، قال
ت وأمي ، َذَكْرُت یا رسول اللَّھ بأبي أن: قال)) الھاجرة؟

ما كان مّني في الجاھلیة ؛ فعرفت أنھ لم یفرج عّني بعد 
فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : اللَّھ غیرك، قال

الحمد هللا الذي ألقى ذلك في قلبك، ولو شاء : ((وَسلَّم
: أللقاء ذلك في قلب أبي طالب، یا عباس، یا عم النبي

عد الفجر حتى تطلع الشمس، وال أما أني ال أقول لك ب((
بعد العصر حتى تغرب الشمس، صل أربع ركعات تقرأ 

الحمدهللا، : فیھن بطوال المفصل، فإذا قرأت، فقل
وسبحان اللَّھ، وال إلھ إالَّ اللَّھ، واهللا أكبر تقولھا خمس 

عشرة مرة، فإذا ركعت فقلھا عشرًا، فإذا رفعت رأسك 
دت األولى فقلھا من الركوع فقلھا عشرًا، فإذا سج



عشرًا، فإذا رفعت رأسك من السجدة األولى فقلھا 
عشرًا، فإذا سجدت الثانیة فقلھا عشرًا، فإذا رفعت 

فتلك : رأسك من السجدة الثانیة قبل أن تقوم فقلھا عشرًا
  خمس وسبعون في كل ركعة،
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وثالثمائة في أربع ركعات، والذي نفسي بیده لو كان 
س، یا عم النبي عدد نجوم السماء، وعدد ذنوبك، یا عبا

قطر السماء، وعدد أیام الدنیا، وعدد الشجر والمدر، 
یا رسول اللَّھ : ، فقال))وعدد رمل عالج لغفرھا اللَّھ لك

فقلھا في كل : ((بأبي أنت وأمي ، ومن یطیق ذلك ؟ قال
فقلھا في كل : ((ومن یطیق ذلك ؟ قال: قال)) جمعة مرة
فقلھا في كل : ((ومن یطیق ذلك؟ قال: قال)) شھر مرة
فقلھا في : ومن یطیق ذلك ؟ قال: ، قال))سنة مرة

  .عمرك مرة
فأما : وفي شرح اإلبانة ألبي جعفر الھوسمي رحمھ اللَّھ

فھي ما علم النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : صالة التسبیح
وَسلَّم جعفر بن أبي طالب حین قدم من الحبشة، وھي 

بتسلیمتین بأي قراءة كانت، بال أذان وال أربع ركعات 
سبحان اللَّھ والحمدهللا وال : إقامة، وذكر مثل ما تقدم بلفظ

  .إلھ إالَّ اللَّھ واهللا أكبر
وتسلم في كل ركعتین منھما، وتصلي ھذه الصالة : قال

متى أحببت في لیل، أو نھار من األوقات ، التي تجوز 



الحسني، عن  وروى أبو العباس: النافلة فیھا، قال
  .الھادي َعَلْیھ السَّالم مثُل ذلك
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وفي مسائل محمد بن القاسم التي سأل عنھا والده اإلمام 
أما أفضل النوافل من : القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم

الصلوات فصالة التسبیح، وھي صالة جعفر بن أبي 
َوآلھ وَسلَّم طالب، التي علمھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

أال : ((بخیبر، فقال لھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
حتى ظننت أن : قال)) أھب لك أال أعطیك، أال أنحلك؟

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم سیعطیني ما لم 
یعطھ أحدًا قبلي فعلمني صالة التسبیح، وھي فمعروفة 

  .تعلمھاعند أھل العلم فمن أراد 
* * * * * * * * * *  
  باب صالة الخمسین

، ]1/241:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وَأْخَبرني محمد، قال أحمد بن عیسى]: 1/480:الرأب[

وكیف : فقلت لھ. ما أحب أن أقصر عن الخمسین صالة
ثمان قبل الظھر، وأربع الظھر، : الخمسون صالة ؟ قال

، وأربع العصر، وثالث المغرب، وأربع وثمان بعدھا
بعدھا، وأربع العشاء، وثمان صالة اللیل، وثالث الوتر، 

  .وركعتي الفجر، وركعتي الفریضة
ھذا عن علي َعَلْیھ السَّالم، وعن : ثم قال أحمد بن عیسى



  .زید
وقال الحسن َعَلْیھ ]: 85ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ روي عن النبي َصلَّى اهللا: السَّالم
یا علي علیك : ((أوصى علیًا صلوات اللَّھ علیھ، فقال لھ

  )).بصالة الخمسین
إلى ..وصالة الخمسین: قال أحمد، والحسن، ومحمد

في . آخره، وذكروا مثل ما تقدم بعد نافلة كل صالة
ھذا عن علي، وزید بن علي َعَلْیھما : ذلك، قال أحمد

  .السَّالم

)1/235(  

  

كان ]: 133ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
أبي علي بن الحسین ال یفرط في صالة خمسین ركعة 

في یوم ولیلة، ولقد كان ربما صلى في الیوم واللیلة ألف 
ركعة، وذكر مثل ذلك العدد؛ إالَّ أنھ في المجموع، 

  .والجامع الكافي عد أربع بعد الظھر، وأربع قبل العصر
وكان علي بن الحسین ]: 134ص[ْیھ السَّالم قال َعَل

  .َعَلْیھما السَّالم یعلمھا أوالده
* * * * * * * * * *  

  القول في صالة الضحى
لما سئل ]: 63ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

قد روي في ذلك روایات أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : عنھا
ة ركعتین، ولم یعد بعد َوآلھ وَسلَّم صّالھا یوم فتح مك



والمعنى عندنا في صالتھ یوم فتح مكة . ذلك لصالتھا
أنھ إنما صلى في وقت الفتح شكرًا هللا، ال أنھ قصد 

الضحى، بل الصحیح عنھ أنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  .لم یصلھا قط

وروي لنا عنھ بالصحیح من الروایات أنھ نظر إلى 
مالھ ینحر الصالة نحره (( :رجل یصلي الضحى، فقال

اللَّھ ؛ وإنما صالة الضحى كانت تعرف من بدو مكة 
  )).وجفاتھا، ثم استنَّ بھم الجھاُل من بعد

قال اإلمام القاسم بن محمد َعَلْیھ السَّالم في االعتصام 
وقال القاسم بن إبراھیم َعَلْیھما السَّالم ]: 106ص 2ج[

غنا عن كثیر ال وبل: في كتاب صالة یوم ولیلة ما لفظھ
نحصیھ أن علیًا َعَلْیھ السَّالم رأى رجًال یصلى صبحًا ، 

  ).نحره اللَّھ! ما لھ نحر الصالة: (أو ضحى، فقال لھ
وبلغنا أن أبا جعفر محمد بن علي بن الحسین كان : قال

ما صلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في : یقول
  .مسجده الضحى قط
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بلغنا أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان یقول كثیرًا : وقال أیضًا
یا َبِنّي ال أنھاكم عن الصالة لما فیھا من ذكر : (لبنیھ

اللَّھ، ولكني أسخط لكم خالف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  ).َوآلھ وَسلَّم

وفي جوابات مسائل محمد بن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ 



ي أجابھ بھا القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم الت: السَّالم
  .نحو ھذا

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/485:الرأب[، ]1/245:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، : محمد، قال
سألت أبا جعفر، عن صالة : عن أبي الجارود، قال

ان ِبْدُؤھا أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ إنما ك: الضحى، فقال
صالٌة في مسجدي ھذا : ((َوآلھ وَسلَّم لما قدم المدینة، قال

: ، قال))أحبُّ إليَّ من ألف صالة فیما سواه إالَّ الكعبة
فكانت األنصار إذا زارت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

 وَسلَّم ، أو جاء الرجل منھم من ضیعتھ إلى المدینة
صلى فیھ ، فأبصر الناُس األنصاَر یصلونھا ، فصلوھا، 
فأما رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فلم یصلھا إالَّ 

: یوم فتح مكة، فإنھ صالھا یومئذ ركعتین، ثم قال
استأذنت ربي في فتح مكة فأذن لي فیھا ساعة من ((

ا ألحد نھار، ثم أقفلھا، ولم یحلھا ألحد قبلي، وال یحلھ
  )).بعدي، فھي حرام ما دامت السماوات واألرض

وعن أبي : بلفظ]: 86ص 1ج[ومثلھ في الجامع الكافي 
سألت أبا جعفر إلى قولھ صالھا یومئذ : الجارود، قال

  .ركعتین
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]: 122ص 1ج[قال أبو طالب َعَلْیھ السَّالم في التحریر 
ْیھ السَّالم، عن قال أبو العباس رحمھ اللَّھ روى القاسم َعَل

أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم النھي عن صالة 
  .الضحى

وروى جعفر بن محمد، عن أبیھ َعَلْیھما السَّالم أن : قال
صالة الضحى : (النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال

  ).بدعة، وصالة نوافل شھر رمضان في جماعة بدعة
ْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَل

حدَّثني : وبھ قال]: 1/486:الرأب[، ]1/246:العلوم[
أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، 

قال علي بن أبي طالب َعَلْیھ : قال لي أبو جعفر: قال
یا بني إني ال أنھاكم عن الصالة، إن اللَّھ ال : (السَّالم

  ).یعذب على الحسن ؛ ولكن یعذب على السيء
عن القاسم َعَلْیھ السَّالم في : ُلھ في المسائل أیضًاومث

یا بني إني ال أنھاكم عن الصالة : (سیاق الضحى بلفظ
  ).هللا ؛ ولكني أكره لكم خالف رسول اللَّھ
عن ]: 132ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

ما صلى رسول اللَّھ : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال
 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الضحى إالَّ یوم فتح مكة، فإنھ َصلَّى اهللا

استأذنت ربي في فتح : ((صالھا یومئذ ركعتین، وقال
مكة ، فأذن لي فیھا ساعة من نھار، ثم أقفلھا ولم یحلھا 
ألحد قبلي وال یحلھا ألحد بعدي ؛ فھي حرام ما دامت 

  ))).السماوات واألرض
ن الحسن بن ع]: 86ص 1ج[وذكر في الجامع الكافي 



  .یحیي َعَلْیھ السَّالم أنھا لیست بسنة
* * * * * * * * * *  
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  القول في التراویح
فیما حدَّثنا : قال القاسم]: 86ص 1ج[في الجامع الكافي 

علي ، عن ابن ھارون، عن أحمد بن سھل، عن عثمان 
سألت القاسم بن إبراھیم : بن محمد، عن القومسي، قال

الم عن القیام في شھر رمضان في جماعة، َعَلْیھ السَّ
ال یعرفھا، وذكر عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ : فقال

  .نھى عن ذلك
أجمع آل رسول اللَّھ : وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن التراویح لیست بسنة 
وَسلَّم، وال من أمیر من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

المؤمنین َعَلْیھ السَّالم، وأن علیًا قد نھى عنھا، وأن 
الصالة عندھم وحدانًا أفضل، وكذلك السنة إالَّ الفریضة 

  .فإن الجماعة فیھا أفضل
وقد تقدمت في الضحى روایة أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

ھر عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بأن صالة نوافل ش
  .رمضان في جماعة بدعة

عن ]: 158ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أمر الذي یصلي بالناس 

صالة القیام في شھر رمضان أن یصلي بھم عشرین 



ركعة یسلم في كل ركعتین ، ویراوح ما بین كل أربع 
الرجل، ركعات ساعة ؛ لیرجع ذو الحاجة، ویتوضأ 
  .وأن یوتر بھم من آخر اللیل حین اإلنصراف

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/486:الرأب[، ]1/246:العلوم[

حدَّثني عبداهللا بن موسى، عن أبیھ، عن : محمد، قال
أنھ كان یصلي بأھلھ في منزلھ : جده عبداهللا بن الحسن

ًا مما یصلي في المساجد باللیل في شھر رمضان نحو
  .التراویح
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من أدركت من : قال عبداهللا بن موسى: وبھ قال محمد
أنا أفعلھ : أھلي كانوا یفعلونھ، وقال القاسم بن إبراھیم

  .یعني یصلي بأھلھ ولیس ھو شيء مؤقت
  .مثل ما في األمالي]: 86ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

* * * * * * * * * *  
  ة اللیل للمتطوعالقول في صال

إلخ في الوضوء .. قد تقدم حدیث سبعة تحت ظل العرش
في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم، وأمالي أبي طالب َعَلْیھ 

  .السَّالم عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ورجل قام في جوف اللیل ]: 113المجموع ص[وفیھ 

ت من بعد ما ھدأت العیون فأسبغ الطھور، ثم قام إلى بی
  .بیوت اللَّھ فھلك فیما بینھ وبین ذلك



عن ]: 136ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
صالة اللیل مثنى : (آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).مثنى، وصالة النھار إن شئت أربعًا، وإن شئت مثنى
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا : وبھ قال]: 1/457:الرأب[، ]1/226:العلوم[
صالة اللیل، والنھار، : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال

التطوع مثنى مثنى، صّح ھذا عندنا عن النبي َصلَّى اهللا 
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

إن صالة اللیل مثنى، وصالة : وقد قال أھل العراق
  .النھار أربع، وكل ذلك حسن

عن القاسم َعَلْیھ ]: 85ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .السَّالم مثلھ بحذف تصلى

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم أیضًا 
: وبھ قال محمد]: 1/464:الرأب[، ]1/230:العلوم[

سألُت عبداهللا بن موسى عمَّا یفعل في الوتر یفصل 
الركعة، أم ال ؟ فحدَّثني، عن أبیھ، عن النبي َصلَّى اهللا 

صالة اللیل مثنى مثنى، والوتر : ((م قالَعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
  )).واحدة
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عن آبائھ، عن ]: 133ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ركعتان في ثلث اللیل األخیر : (علي َعَلْیھ السَّالم، قال

  ).أفضل من الدنیا، وما فیھا



بلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 144ص 1ج[وفي األحكام 
ركعتان في نصف اللیل اآلخر : ((م أنھ قالَوآلھ وَسلَّ

أفضل من الدنیا وما فیھا ، ولوال أن أشق على أمتي 
  )).لفرضتھما علیھم

وفي ذلك : قال َعَلْیھ السَّالم]: 125ص 1ج[وفیھا 
ماأجمع علیھ آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

  .من أن صالة نوافل اللیل والنھار مثنى مثنى
وإنما صالة اللیل ثماني ]: 56ص[في المنتخب و

َصلَّى اهللا َعَلْیِھ - ركعات، وكذلك صّح لنا عن رسول اهللا 
  .ثم الوتر بعد ذلك من أخَّره -وآلھ َوَسلَّم

عن آبائھ، ]: 133ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من صلى من اللیل ثماني : (عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

ھ لھ ثمانیة أبواب من الجنة ، یدخل من ركعات فتح اللَّ
  ).أیھا شاء

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/506:الرأب[، ]1/256:العلوم[

حدَّثني علي، ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، : محمد، قال
عن أبیھما، عن حسین، عن أبي خالد عمرو بن خالد، 

سلمان رضي اللَّھ عنھ،  عن أبي ھاشم، عن زاذان، عن
: سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: قال
من صلى ثمان ركعات من اللیل والوتر یداوم علیھّن ((

حتى یلقى اللَّھ بھّن فتح اللَّھ لھ إثني عشر بابًا من الجنَّة 
  )).، یدخل من أیھا شاء
إسناده وروى محمد ب]: 85ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



اثني عشر بابًا ، یدخل : ((إلخ مثُلھ بلفظ... عن سلمان
  )).من أیھا شاء
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واستدل : بلفظ] 123ص 1ج[ومثلھ في شرح التجرید 
في األحكام بما رواه محمد بن منصور إلى آخر السند 

  .والحدیث
: بلفظ] 307ص[ومثلھ في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

ا علي بن الحسین بن علي الدیباجي َأْخَبرن: وبھ قال
َأْخَبرنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن : ببغداد، قال

حدَّثنا محمد بن منصور إلى آخر السند : عیسى، قال 
  .والحدیث

وروى : بلفظ] 85ص 1ج[ونحوه في الجامع الكافي 
من : ((إلخ، ولیس فیھ لفظ..محمد بإسناده عن سلمان

  )).الجنَّة
] 144ص 1ج[ام الھادي َعَلْیھ السَّالم ونحوه في أحك

بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : بلفظ
یدخل من أیھا : ((، ولیس فیھ))سوى الوتر: ((بلفظ
  )).شاء

قال القاسم َعَلْیھ ]: 85ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
صالة اللیل ثالث عشرة ركعة منھا الوتر ثالث، : السَّالم
ا الفجر ھكذا ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وركعت
  .وَسلَّم



وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/484:الرأب[، ]1/244:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، : محمد، قال
كان : سمعت أبا جعفر یقول: عن أبي الجارود، قال

لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یصلي من اللیل رسول اللَّھ َص
في شبابھ وقّوتھ سبع عشرة ركعة، حتى إذا كبر وَثُقل، 

  .صلى ثالث عشرة ركعة
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عن آبائھ، عن ]: 132ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لما كان في والیة عمر سئل عن : علي َعَلْیھ السَّالم، قال

: تالوة القرآن ما ھو لھ ؟ فقالتھجد الرجل في بیتھ ، و
یا أبا الحسن ألست شاھدي حین سألت رسول اللَّھ َصلَّى 

فأدِّ ما أجابني : ، قال)بلى: (اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؟ فقلت
بھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ فإنك أحفظ 

ْیھ َوآلھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَل: قال: فقلت(لذلك مني، 
  ))).التھجد ھو نور تنور بھ بیتك: ((وَسلَّم

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني : وبھ قال]: 1/456:الرأب[، ]1/226:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن : محمد، قال
علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

كان في والیة عمر مثُلھ، ولم  لما: َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).التھّجد(یذكر فیھ 



 1ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
فأمَّا ما ذكرناه من أن سائر النوافل یستكثر ]: 124ص

منھا من یشاء فال خالف فیھ، وعلى ذلك مضى 
  .الصالحون من أھل البیت َعَلْیھم السَّالم ، وغیرھم

عن آبائھ، ]: 130ص[َعَلْیھ السَّالم وفي مجموع زید 
أنھ كان یكره أن یتطوع اإلمام : عن علي َعَلْیھم السَّالم

في الموضع الذي یصلي بالنَّاس فیھ حتى یتنحى ، أو 
  .یرجع إلى بیتھ

* * * * * * * * * *  
  القول في صالة النھار للمتطوِّع

عن ]: 130ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 
صالة األوَّابین ثماني : (ھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قالآبائ

  ).ركعات عند تمام الزوال قبل الظھر بعد دخول وقتھ
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/507:الرأب[، ]1/256:العلوم[

علي، ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، عن أبیھما، عن 
بي خالد، عن أبي ھاشم، عن زاذان، عن حسین، عن أ

سمعت رسول اللَّھ َصلَّى : سلمان رضي اللَّھ عنھ، قال
من صلى ست عشرة ركعة : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول

من النھار سوى صالة اللیل فتح اللَّھ لھ إثني عشر بابًا 
  )).من الجنَّة، یدخل من أیھا شاء



عن محمد ]: 85ص 1ج[ونحوه في الجامع الكافي 
  .إلخ:...قال رسول اللَّھ: بإسناده عن سلمان قال

: قال محمد]: 1/243:العلوم[، ]1/482:الرأب[وفیھا 
رأیت أحمد بن عیسى یصلي بالنھار أربعًا أربعًا فقلت 

تصلي صالة النھار أربعًا أربعًا، أو ركعتین ركعتین : لھ
ین ال تفصل بین كل ركعت: أربعًا أربعًا، فقلت: ؟ فقال

  .ال، وھكذا كان علي َعَلْیھ السَّالم یفعل: بتسلیم ؟ قال
  .وقد تقدم ما فیھا من كونھا مثنى في صالة اللیل

* * * * * * * * * *  
  سجود التالوة

عن آبائھ، عن ]: 150ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
آلم : عزائم سجود القرآن أربع: (علي َعَلْیھم السَّالم
م السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك تنزیل السجدة، وح

  ).الذي خلق
وسائر ما في القرآن فإن شئت فاسجد، : قال َعَلْیھ السَّالم
  .وإن شئت فاترك

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : وبھ قال]: 1/247:العلوم[، ]1/487:الرأب[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن محمد بن بكر، : محمد، قال
العزائم : سمعُت أبا جعفر یقول: بي الجارود، قالعن أ
  .إلخ، مثُلھ..أربع
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حدَّثنا محمد ]: 1/152:العلوم[، ]1/312:الرأب[وفیھا 
حدَّثنا علي ومحمد ابنا أحمد بن : بن منصور، قال

عیسى، عن أبیھما في السورة ، التي فیھا السجدة ھل 
ل اللَّھ َصلَّى قرأ رسو: یقرأھا الرجل في الفریضة ؟ قال

السجدة، في صالة ..}َتْنِزیُل)1(الم{اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
الفجر، وقرأ علي َعَلْیھ السَّالم سورة النجم في صالة 
الفجر، فلما قرأ السجدة في آخر السورة سجد، ثم قام 

، ثم كبر وركع، }إلخ...ِإَذا ُزْلِزَلِت اْلَأْرُض{: فقرأ
لتي فیھا السجدة في الفرائض والنرى بقراءة السورة ا

  .بأسًا
حدَّثنا محمد ]: 1/313:الرأب[، ]1/153:العلوم[وفیھا 

أخبرني جعفر عن قاسم في قراءة : بن منصور، قال
ما یعجبنا أن : سورة السجدة في صالة الفجر، فقال

  .یسجد في صالة الفریضة سجدة زائدة قرئت في سورة
السجدة في  ال بأس بقراءة: وبھ قال محمد بن منصور

  .وغیرھا أحب إليَّ لإلجماع. الفریضة، ویسجد بھا 
عن آبائھ، ]: 144ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
تنزیل : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقرأ في الفجر یوم الجمعة

وإذا رفع رأسھ، السجدة، ثم یسجد بھا، ویكبر إذا سجد، 
َھْل َأَتى َعَلى اْلِإْنَساِن ِحیٌن {وفي الثانیة قرأ بعد الفاتحة بـ

  ]).1:اإلنسان[}ِمَن الدَّْھِر
فأما ]: 58ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

قولي وقول علماء آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
الة فال أرى أن یقرأ سجدة، ویسجَد في ص: وَسلَّم



الفریضة ؛ ألنھا زیادة في الصالة، ولیس الزائد في 
  .الصالة إال كالناقص منھا
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فیما َأْخَبرنا : قال محمد]: 81ص[وفي الجامع الكافي 
وإذا قرأ اإلمام السجدة وھو : محمد، عن ابن عامر، عنھ

على المنبر نزل فسجد، وسجد كل من كان معھ في 
ا ؛ ألن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ الخطبة سمعھا، أو لم یسمعھ

َوآلھ وَسلَّم قرأ سورة فیھا سجدة على المنبر، فلما انتھى 
  .إلى السجدة نزل فسجد، وسجد القوم معھ أجمعون

وفي الوسائل العظمى للسید العالمة یحیى بن المھدي 
أنھ : وبروایة آل محمد َعَلْیھم السَّالم: رضي اهللا عنھ

: ھ َوآلھ وَسلَّم إذا سجد للتالوة قالكان َصلَّى اهللا َعَلْی
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعوًال ، اللھم إني 

عبدك، وابن عبدیك، ناصیتي بیدك، اتقلب في قبضتك، 
ماض فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أصدق بكتابك، 

وأؤمن بدعوتك، أمرتني فعصیت، ونھیتني فأبیت، وھذا 
إالَّ أنت سبحانك إني  مقام العائذ بك من النار، ال إلھ

كنت من الظالمین، عملت سوءًا، وظلمت نفسي، فاغفر 
  .لي إنھ ال یغفر الذنوب إالَّ أنت

* * * * * * * * * *  
  باب اإلستخارة

]: 532ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 



بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان 
حابھ اإلستخارة، كما یعلمھم السورة من القرآن، یعلم أص

اللھم : إذا أراد أحدكم أمرًا فلیسّمھ، ولیقل: ((وكان یقول
إني أستخیرك فیھ بعلمك، وأستقدرك فیھ بقدرتك، فإنك 

تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وأنت عالم الغیوب، 
اللھم ما كان خیرًا لي من أمري ھذا فارزقنیھ، ویسره 

ني علیھ، وحببھ إليَّ، ورضني بھ، وبارك لي لي، وأع
فیھ، وما كان شرًا لي فاصرفھ عني، ویسر لي الخیر 

  )).حیث كان
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وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : وفیھا
ِمْن سعادة الرجل كثرُة اإلستخارة، ومن : ((أنھ قال

  )).شقاوتھ ترُك اإلستخارة
وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي ]: 532ص 2ج[وفیھا 

ما أبالي إذا : (بن أبي طالب رحمة اللَّھ علیھ أنھ قال
  ).استخرت اللَّھ على أي جنبي وقعت
: وبھ قال]: 335ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني رحمھ اللَّھ، 
بن محمد العلوي رحمھ اللَّھ، حدَّثنا أبو زید عیسى : قال
حدَّثنا عبداهللا بن : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: قال

موسى بن عبداهللا بن الحسن، عن أبیھ، عن جده، عن 
كان : أبیھ، عن جده، عن علي صلوات اهللا علیھم، قال



رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یعلم أصحابھ 
: سورة من القرآن ، كان یقولاإلستخارة، كما یعلمھم ال

اللھم إني : إذا أراد أحدكم أمرًا فلیسّمھ، ولیقل((
أستخیرك فیھ بعلمك، وأستقدرك فیھ بقدرتك، وأسألك 
فیھ من فضلك ، فإنك تعلم وال أعلم، وتقدر علیھ وال 

أقدر علیھ، وأنت عالم الغیوب، اللھم ما كان خیرًا لي 
عّني علیھ، وحّببھ في أمري ھذا فارزقنیھ ویسره لي، وأ

لي ، وارضني بھ وبارك لي فیھ، وما كان شرًا لي 
  )).فاصرفھ عني، ویسر لي الخیر حیث كان

وفي النھج في وصیتھ لولده الحسن َعَلْیھ السَّالم 
واخلص في المسئلة لربك ، فإن بیده ]: 269خ/3ج[

  .العطا والحرمان ، وأكثر االستخارة
* * * * * * * * * *  
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  القول في المساجد وفضلھا وما یتعلَّق بذلك
عن ]: 154ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

أمر رسول اللَّھ : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ببناء المساجد، وأن تطیَّب، 

، )وتطھر، وتنّظف، وأن تجعل على أبوابھا المطاھر
من : ((وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )).بنى مسجدًا بنى اللَّھ لھ بیتًا في الجنَّة
أنھ كان إذا : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم: وفیھ



بسم اللَّھ، وباهللا، السالم علیك أیھا : (دخل المسجد قال
عباد اللَّھ النبي ورحمة اللَّھ وبركاتھ، السالم علینا وعلى 
  ).الصالحین، السالم علیكم ورحمة اللَّھ وبركاتھ

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، ]: 1/162:العلوم[، ]1/331:الرأب[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
زید، عن آبائھ، عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كان إذا 

  .ُلھمث...دخل المسجد 
عن آبائھ ، ]: 155ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
وقد أكل  - دخل رجٌل : عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ قال

المسجَد، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ  -الثوم 
  )).َمْن أكل من ھذه البقلة فال یقَرَبنَّ مسجدنا: ((وَسلَّم
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سى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحمد بن عی
حدَّثني أحمد بن ]: 1/163:العلوم[، ]1/332:الرأب[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
دخل رجل من أھل الیمن : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

وقد أكل الثوم ؛ فتأذى بھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
ول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، والمسلمون ؛ فقال رس

  )).َمْن أكل من ھذه البقلِة فال یقَرَبنَّ مسجدنا: ((وَسلَّم
عن محمد والحسن ]: 113ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

وأكُل الثوم، والبصل، : في روایة بن صباح عنھ



وإنما كره النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ . والكراث عندنا حالٌل
لمن حضر الجماعات في المسجد ؛ لئال  َوآلھ وَسلَّم ذلك

  .یتأذى بھ أحد من المسلمین
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: وبھ قال]: 354ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال
حدَّثنا : أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق الكوفي، قال

حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم : علي بن محمد النخعي، قال
: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: المحاربي، قال

حدَّثني إبراھیم بن الزبرقان ، عن أبي خالد الواسطي، 
حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي : قال

كانت جاریة خالسیة تلتقط األذى من : َعَلْیھم السَّالم قال
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ففقدھا مسجد رسول اللَّھ َصلَّى 

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ فسأل عنھا، 
لذلك رأیت لھا الذي رأیت، كأنھا : ((توفیت، فقال: فقیل

، ثم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا ))في الجنَّة تلقط من ثمرھا
لھ  من أخرج أذى من المسجد كانت: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

حسنة، والحسنة عشر أمثالھا، ومن أدخل أذى في مسجد 
  )).كانت علیھ سیئة، والسیئة سیئة واحدة

عن ]: 414ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
  .آبائھ نحُوه

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 



حدَّثنا محمد بن ]: 1/144:العلوم[، ]1/298:الرأب[
نا حسین بن نضر، عن خالد بن حدَّث: منصور، قال

عیسى العكلي، عن حصین بن المخارق، عن جعفر، 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن أبیھ َعَلْیھما السَّالم، قال

من َوقَّر المسجد بنخامتھ لقي اللَّھ یوم : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).القیامة ضاحكًا، وأعطاه كتابھ بیمینھ

عن النبي َصلَّى اهللا ]: 113ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .مثُلھ)) إلى آخره...من وقَّر: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا السند المتقدم ]: 1/144:العلوم[، ]1/298:الرأب[

إن المسجد لیلتوي : (عن علي صلوات اهللا علیھ، قال
یعني ما -) كم إذا وقع بھعند النخامة ، كما یلتوى أحد

  .- یكره
وعن علي صلوات ]: 112ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .اهللا علیھ مثُلھ
وقال المرتضى محمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالم في كتاب 

عن آبائھ عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 248ص[النھي 
  .أنھ نھى أن تجعل المساجد طرقًا: وَسلَّم

من فعل : ((في المسجد، وقال ونھى عن أن ینشد الشعر
ونھى عن البیع )). رض اللَّھ فاك: ذلك، فقولوا لھ

ال : من فعل ذلك فقولوا لھ: ((والشراء في المسجد، وقال



ونھى عن النخامة في المسجد، )). أربح اللَّھ تجارتك
ونھى أن یكون في قبلة المسجد حمام، أو حش ، أو 

  .مقبرة
قال الحسن َعَلْیھ ]: 112ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

فیما حدَّثنا زید، عن زید، عن أحمد، عنھ : السَّالم
أنھ نھى : وروینا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .عن إنشاد الضالة في المسجد
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الَجَناِئز
  باب ذكر الموت

: وبھ قال]: 578ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال
حدَّثني : أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق بن جعفر، قال

حدَّثني سلیمان بن إبراھیم : علي بن محمد النخعي، قال
حدَّثنا نصر بن مزاحم : بن عبید المحاربي، قال

: التیمي، قال حدَّثني إبراھیم بن الزبرقان: المنقري، قال
حدَّثني زید بن علي َعَلْیھ : حدَّثنا أبو خالد الواسطي، قال

: السَّالم، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
َمْن أكیس : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

أكثُرھم ذكرًا : ((اللَّھ ورسولھ أعلم، قال: قالوا)) الناس ؟
  )).، وأشدُّھم لھ استعدادًاللموت



عن ]: 182ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
  .آبائھ، عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثُلھ
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: وبھ قال]: 577ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد المعروف باآلبنوسي 

دَّثنا أبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق بن ح: ببغداد، قال
حدَّثني علي بن محمد بن كأس النخعي : جعفر، قال

حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم بن عبید : الكوفي، قال
: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: المحاربي، قال

حدَّثني أبو خالد : حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال
ثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، حدَّ: الواسطي، قال

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
وما : ، قالوا))أدیموا ذكر ھاذم اللذات: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الموت، فإنھ من : ((ھاذم اللذات یا رسول اللَّھ ؟ قال
أكثر ذكر الموت سال عن الشھوات، ومن سال عن 

ھانت علیھ المصیبات، ومن ھانت علیھ  الشھوات
  )).المصیبات سارع إلى الخیرات
عن آبائھ، ]: 386ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  .عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثُلھ
  القول في األمراض وزیارة المریض وما یلحق بھا

عن آبائھ، عن ]: 180ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : َعَلْیھم السَّالم، قال علي



من مرض لیلة ُكفِّرت عنھ ذنوبھ سنة، فإذا : ((َوآلھ وَسلَّم
عوفي المریض من مرضھ تحاتت خطایاه كما تتحات 

  )).ورق الشجر الیابس في الیوم العاصف
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: الوبھ ق]: 572ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا أبوالحسین یحیى بن الحسین بن محمد بن عبیداهللا 

َأْخَبرنا علي بن محمد بن : الحسني رحمھ اللَّھ، قال
حدَّثنا داوود بن سلیمان الغازي، : مھرویھ القزویني، قال

حدَّثنا علي بن موسى الرضى، عن أبیھ موسى، : قال
عن أبیھ جعفر، عن أبیھ محمد، عن أبیھ علي بن 

ین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن أبیھ علي الحس
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (صلوات اهللا علیھم، قال

أیما عبٍد من عبادي : یقول اللَّھ عز وجّل: ((َوآلھ وَسلَّم
ابتلیتھ ببالء على فراشھ فلم یشكو إلى ُعوَّاده أبدلتھ لحمًا 

ضتھ فإلى خیرًا من لحمھ، ودمًا خیرًا من دمھ، فإن قب
یا : ، فقیل))رحمتي، وإن عافیتھ عافیتھ ولیس لھ ذنب

لحم : ((رسول اللَّھ وكیف ینبت لحم خیر من لحمھ ؟ قال
  )).لم یذنب من قبل

َأْخَبرنا أبو أحمد عبداهللا بن عدي ]: 574ص[وفیھا 
َأْخَبرنا محمد بن محمد بن األشعث الكوفي : الحافظ، قال
سماعیل بن موسى بن حدَّثني موسى بن إ: بمصر، قال

جعفر، عن أبیھ، عن جده موسى بن جعفر، عن أبیھ، 



عن جده محمد بن علي، عن أبیھ، عن جده الحسین بن 
قال رسول اللَّھ : علي، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

: أربعة یستأنفون العمل: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
لمنصرف من المریض إذا بري، والمشرك إذا أسلم، وا

  )).الجمعة إیمانًا واحتسابًا، والحاج
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حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن : وبھ قال]: 573ص[وفیھا 
حدَّثنا أبو القاسم : محمد البغدادي اآلبنوسي، قال

حدَّثنا علي بن محمد : عبدالعزیز بن إسحاق، قال
: حدَّثنا سلیمان بن إبراھیم المحاربي، قال: النخعي، قال

حدَّثنا إبراھیم بن : ثنا نصر بن مزاحم المنقري، قالحدَّ
: حدَّثنا أبو خالد الواسطي، قال: الزبرقان التیمي، قال

حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

صب علیھ البلى صبًا،  إذا أراد اللَّھ أن یصافي عبدًا((
صوت : وثج علیھ البلى ثجًا، فإذا دعا قالت المالئكة

یارب ھذا عبدك فالن، فاستجب : معروف، وقال جبریل
إني أحب أن أسمع صوتھ، فإذا : لھ، فیقول عز وجل

لبیك عبدي ، ال تدعوني بشيء إالَّ : یارب، قال: قال
إما أن أعجل لك : استجبت لك على إحدى ثالث خصال

ا سألتني، وإما أن أدخر لك في اآلخرة، وإما أن أدفع م
ثم قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا )). عنك من البلى مثَل ذلك



یؤتى بالمجاھد یوم القیامة، فیجلس : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
للحساب، ویؤتى بالمصلي فیجلس للحساب ، ویؤتى 

بالمتصدق فیجلس للحساب، ویؤتى بأھل البلى فال 
لھم میزان، وال ینشر لھم دیوان ، ثم یساقون إلى ینصب 

الجنَّة بغیر حساب حتى یتمنى أھل العافیة أن أجساَدھم 
  )).قد قرضت بالمقاریض في الدنیا
نحُوه ]: 420ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

عبدًا : ((باختالف یسیر في بعض العبارات ال یضر مثل
  )).جلسونی((، و))بالمجاھدین((، و))من عبیده
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]: 283ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا القاضي أبو الحسین أحمد بن علي بن : وبھ قال
َأْخَبرنا أبو الفضل محمد بن : قال -قراءة علیھ  - الحسن 

حدَّثنا أبو أحمد عبیداهللا بن الحسن : عبداهللا الشیباني، قال
حدَّثنا : حدَّثنا أبي، قال: یبي، قالبن إبراھیم العلوي النص

حدَّثنا أبو : عبدالعظیم بن عبداهللا الحسني بالري، قال
جعفر محمد بن علي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن 
الحسین بن علي، عن أمیر المؤمنین َعَلْیھم السَّالم، 

إنَّ المرَض ال أجر فیھ، ولكنھ ال َیَدُع على العبد :( قال
إنما األجُر في القول باللسان، والعمل  .ذنبًا إالَّ حطھ 

بالجوارح، وإن اللَّھ عز وجل بكرمھ وفضلھ یدخل 
  ).صادق السر والسریرة الصالحة في الجنَّة



: قال َعَلْیھ السَّالم]: 42حكمة/ 4ج[وفي نھج البالغة 
جعل اللَّھ لك ما كان من شكواك حطًا لسیئاتك، فإن (

یئات ویحتھا حت المرض ال أجر فیھ ؛ ولكنھ یحط الس
األوراق، فإنما األجر في القول باللسان، والعمل باألیدي 

واألقدام، وإن اللَّھ سبحانھ وتعالى یدخل بصدق النیة 
  ).والسریرة الصالحة من یشاء من عباده الجنَّة

عن آبائھ، ]: 180ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ھ َصلَّى اهللا قال رسول اللَّ: عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من عاد مریضًا كان لھ مثُل أجره، : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).الجنة حتى یرجع() وكان في ُخرفة
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: وبھ قال]: 575ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا : حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي، قال

حدَّثني : بن جعفر، قالأبو القاسم عبدالعزیز بن إسحاق 
حدَّثنا سلیمان بن : علي محمد بن كأس النخعي، قال

: حدَّثنا نصر بن مزاحم المنقري، قال: إبراھیم، قال
حدَّثنا أبو خالد : حدَّثنا إبراھیم بن الزبرقان التیمي، قال

الواسطي، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن 
فعادني رسول اللَّھ مرضُت، : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

اللھم أسألك : قل: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فقال
تعجیل عافیتك، وصبرًا على بالئك، وخروجًا إلى 

  ).، فقلتھا، فقمت كأنما ُأنشطت من عقال))رحمتك



عن آبائھ ]: 181ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
: ، وبلفظ))إني أسألك: ((َعَلْیھم السَّالم مثلھ، وبلفظ

  )).انشطت((
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 181ص[وفیھ 

دخل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على رجل 
یا رسول اللَّھ ادع اللَّھ : من األنصار مریٍض یعوده فقال

أسأل اللَّھ : ((قل: لي، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
، رب العرش العظیم، وأسأل اللَّھ الكبیر العظیم
  .، فقالھا ثالث مرات فقام كأنما نشط من عقال))الكریم
: بھذا السند عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 394ص[وفیھ 

یعرف اسمھ، واسم : للمسلم على أخیھ ست خصال(
أبیھ، ومنزلھ، ویسأل عنھ إذا غاب، ویعوده إذا مرض، 

  ).ھ إذا عطسویجیبھ إذا دعاه، ویشمت

)1/257(  

  

وفي كتاب االعتبار وسلوة العارفین لإلمام الموفق باهللا 
َأْخَبرني أبو الحسین الحسن بن ]: 348ص[َعَلْیھ السَّالم 

محمد بن جعفر الوبري، َأْخَبرنا أبو بكر الجعابي، 
حدَّثني القاسم بن محمد، حدَّثني أبي، عن أبیھ محمد بن 

عمر بن علي، عن أمیر عبداهللا بن محمد، عن أبیھ 
قال : المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، قال

للمسلم على : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أخیھ ثالثون حقًا ال براءة لھ منھا إالَّ باألداء، أو العفو 



یغفر زلتھ، ویرحم عبرتھ، ویستر عورتھ، ویقیل : لھ
، ویرد غیبتھ، ویدیم نصحتھ، عثرتھ، ویقبل معذرتھ

ویحفظ خّلتھ، ویرعى ذمتھ، ویعود مرضتھ، ویشھد 
میتتھ، ویجیب دعوتھ، ویقبل ھدیتھ، ویكافي صلتھ، 

ویشكر نعمتھ، ویحسن نصرتھ، ویحفظ حلیلتھ، ویقضي 
حاجتھ، ویشفع مسألتھ، ویشمت عطستھ، ویرشد ضالتھ، 

وال  ویرد سالمتھ، ویبر إنعامھ، ویصدق إقسامھ، یوالیھ
یعادیھ، وینصره ظالمًا أو مظلومًا، أمَّا نصرتھ ظالمًا 

فیرده عن ظلمھ، وأمَّا نصرتھ مظلومًا فیعینھ على أخذ 
حقھ، وال یسلمھ وال یخذلھ، ویحب لھ من الخیر ما یحب 

: ، ثم قال))لنفسھ، ویكره لھ من الشر ما یكره لنفسھ
إن : ((م یقولسمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

أحدكم لیدع من حقوق أخیھ شیئًا ، فیطالبھ بھ یوم القیامة 
  )).، فیقضى لھ علیھ

* * * * * * * * * *  
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  القول في الوصیة
]: 149ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أن یوصي، ویشھد على : ینبغي لم حضرتھ الوفاة
ما یدین : یھ ویلفظ بھوصیتھ، ویكون أول ما ُیْشِھد عل
بسم اهللا الرحمن الرحیم : اللَّھ بھ من شھادة الحق، ویقول

ھذا ما أوصى بھ فالن بن فالن، أوصى أنھ یشھد أن ال 



إلھ إالَّ اللَّھ، وحده ال شریك لھ، وأن محمدًا عبده 
ورسولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أرسلھ بالھدى، 

حیًا ویحق القول على وبدین الحق لینذر من كان 
الكافرین، اللھم إني ُأْشھدك وكفى بك شھیدًا، وأشھد 
حملة عرشك، وأھل سمواتك، وأرضك ومن خلقت، 
وفطرت، وصورت، وقدرت بأنك أنت اللَّھ ال إلھ إالَّ 

أنت وحدك ال شریك لك، وأشھد أن محمدًا عبدك 
ورسولك، وأن الساعة آتیة ال ریب فیھا، وأن اللَّھ یبعث 

في القبور، أقولھ مع من یقولھ ، وأكفیھ من أبى  من
  .قبولھ، وال حول وال قوة إالَّ باهللا العلي العظیم

اللھم َمْن شھد على مثِل ما شھدُت علیھ فاكتب شھادتھ 
مع شھادتي ، ومن أبى فاكتب شھادتي مكان شھادتھ، 

واجعل لي بھ عھدًا توفینیھ یوم ألقاك فردًا، إنك ال تخلف 
  .المیعاد

وھذا الكالم فھو شبیھ بوصیة أمیر المؤمنین علي بن 
أبي طالب َعَلْیھ السَّالم، ثم یفرش فراشھ مستقبل القبلة، 

اللھم بارك لي في الموت وفیما بعد الموت ، : ثم یقول
: وھون عليَّ خروج نفسي، وسھل عليَّ عسیر أمري

 بسم اللَّھ وباهللا، وعلى ملة رسول اللَّھ حنیفًا مسلمًا، وما
  .أنا من المشركین

ثم یوصي بما أحب من وصیتھ، وال یجاوز ثلث مالھ إالَّ 
بإذن ورثتھ، ثم یشھد على وصیتھ شھودًا، ویدفعھا إلى 

  .ثقة لینفذھا بعد وفاتھ
* * * * * * * * * *  
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  باب توجیھ المیت للقبلة
عن آبائھ، عن ]: 175ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

دخل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ھم السَّالم قالعلي َعَلْی
َوآلھ وَسلَّم على رجل من لد عبدالمطلب وھو یجود 

بنفسھ، وقد وّجھوه لغیر القبلة، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وّجھوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت : ((وَسلَّم

، فلم یزل كذلك  المالئكة علیھ، وأقبل اللَّھ علیھ بوجھھ
ثم أقبل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : ، قال))حتى یقبض

لقِّنوھا موتاكم؛ : ((َوآلھ وَسلَّم یلقِّنھ ال إلھ إالَّ اللَّھ، وقال
  )).فإنھا من كانت آخر كالمھ دخل الجنَّة

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
َبرنا محمد، وَأْخ]: 1/410:العلوم[، ]2/790:الرأب[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
دخل رسول : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

: إلى قولھ...اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الحدیث
وھو : ((بلفظ)) یجود بنفسھ: ((وأبدل)) حتى یقبض((

  )) .في السَّوق
  .علیھ برحمتھ أقبل اللَّھ: قال محمد

: ذكر عن علي قال]: 114ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .إلخ ما في األمالي.. دخل

وذلك لما رواه زید ]: 232ص 1ج[وفي شرح التجرید 



: بن علي عن أبیھ عن جده عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
  )).وجھوه للقبلة: ((إلى قولھ في المجموع.. دخل
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بن منصور رحمھ اللَّھ  وفي كتاب الذكر لمحمد
حدَّثنا محمد : حدَّثنا محمد بن منصور، قال]: 271ص[

َأْخَبرني : بن عبداهللا، قال() حدَّثنا عیسى: بن راشد، قال
: أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

لیس على : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
اللَّھ وحشٌة في قبورھم، كأني أنظر إلیھم  أھل ال إلھ إالَّ

الحمدهللا الذي : ینفضون التراب عن رؤسھم یقولون
  )).صدقنا وعده

* * * * * * * * * *  
باب ما ُنِھي عنھ من األصوات واألفعال عند موت 

  المیت
عن آبائھ، عن ]: 175ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ل اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ قال رسو: علي َعَلْیھم السَّالم قال
لیس منَّا من حلق، وال من سلق، وال من : ((َوآلھ وَسلَّم

  )).خرق، وال من دعا بالویل والثبور
: الصیاح، والخرق: السلق: قال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم

  .حلق الشعر: خرق الجیب، والحلق
حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

نھى عن ((السَّالم أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 



  )).النوح
وروى : بلفظ] 232ص 1ج[ومثُلھ في شرح التجرید 

زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 
لیس : ((قال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

  )).إلى قولھ نھى عن النوح.. منَّا
واستدل یعني الھادي َعَلْیھ السَّالم ]: 232ص 1ج[وفیھ 

: بما روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
صوت : صوتان ملعونان فاجران في الدنیا واآلخرة((

رنھ عند مصیبة، وشق جیب، وخمش وجھ ، ورنة 
شیطان، وصوت عند نعمة، صوت لھو، ومزامیر 

  )).شیطان
  .مثلھ]: 1ج 150ص[ام وفي األحك

)1/261(  

  

وعنھ َصلَّى اهللا ]: 131ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
لیس منَّا من حلق، وال من سلق أو : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

اللَّطم، : حلق الشعر، والسلق: الحلق: ، قال محمد))خرق
  .خرق الجیب: والخرق

وال ینبغي، وال یجوز، ]: 150ص 1ج[وفي األحكام 
الصیاح علیھ، وال الصراخ، وال لطم الوجھ، وال یحل 

  .وال خمشھ، وال شق الجیب
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

وَسلَّم أنھ نھى عن ذلك أشد النھي ؛ فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ 



تدمع العین، ویحزن القلب، وال نقول ما : ((َوآلھ وَسلَّم
  )).یسخط الرب

ال أرى أنھ یجوز ھذا الذي یفعل ]: 156ص[وفیھا 
الناس من الصیاح على الجنازة حین یموت المیت، 

والنعي لھ في األسواق والطرق ؛ ولكن یؤذنون بھ من 
أرادوا اإلئذان لھ بالرسل من أولیاء المیت، وقد جاء عن 

  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الكراھة فیھ
أبیھ أنھ سئل عن اإلیذان في الجنازة ؟  حدَّثني أبي، عن

ما أحب أن یصرخ بھ، و قد جاء عن رسول اللَّھ : فقال
أنھ نھى عن النعي في : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وال بأس )) إنھ من فعل الجاھلیة: ((األسواق، وقال
باإلیذان بل ذلك حسن أن یؤذن بھ أصحابھ، وإخوانھ، 

  .ومعارفھ، وأقاربھ
، ]2/426:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى و
وَأْخَبرنا محمد، أخبرني جعفر، عن ]: 2/822:الرأب[

قاسم بن إبراھیم، في األذان بالجنازة ما أحب أن یصرخ 
أنھ : بھ، وقد جاء عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ولكن )) إنھ من فعل الجاھلیة: ((نھى عن النعي، وقال
  .إخواُنھ، وأقارُبھ فال بأس إن شاء اللَّھمن آذن بھ 

)1/262(  

  

: مثلھ، وزیادة]: 122ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  )).وما أحب أن یصرخ بھ((



وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: أخبرنا محمد، قال]: 2/791:الرأب[، ]2/410:العلوم[

َأْخَبرنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
ُأِتَي رسول : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ھذا عبداهللا بن : اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقیل لھ
فأتاه وھو مغمي علیھ، فدعاه ثالث مرات . رواحة ثقیل

اللھم عبدك إن كان قد انقضى أجلھ، : ((فلم یجبھ، فقال
إن كان لم ینقض ورزقھ، وأثره فإلى جنتك ورحمتك، و
، فقال بعض ))أجلھ ورزقھ وأثره فعجل شفاه وعافیتھ

یا رسول اللَّھ عجبًا لعبداهللا وتعرضھ للشھادة ، ثم : القوم
لم یقض لھ حتى یكون قبضًا على فراشھ، فقال رسول 

أتدرون من الشھید من : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
قتل في سبیل اللَّھ صابرًا نعم، الذي ی: قالوا)) أمتي ؟

إن شھداء أمتي إذن لقلیل، : ((محتسبًا غیر مول، فقال
الشھید الذي ذكرتم، والطعین، والمبطون، وصاحب 

وكیف : ، قالوا))الھدم، والغریق، والمرأة تموت جمعا
، ))یعترض ولدھا في بطنھا: ((تموت المرأة جمعا ؟ قال

د عبداهللا بن رواحة فخرج النبي َعَلْیھ السَّالم، فوج: قال
فقیل للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : خّفة في جسمھ، قال

یا : ((فوقف، فقال: ھذا عبداهللا بن رواحة، قال: وَسلَّم
رأیت : ، قال))عبداهللا حدث بما رأیَت، فقد رأیَت عجبًا

ملكًا من المالئكة بیده مقمعة من حدید تأجج نارًا ، كلما 
أھوى بھا لھامتي أنت یا جباله : صرخت صارخة

یا : بل اللَّھ، فیكف بعد إھواء، فإذا قالت: جبلھا، فأقول
بل اللَّھ، : عزاة أھوى بھا لھامتي أنت عزھا، فأقول



فیكف بعد إھواء، فقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  )).صدق فما بال موتاكم یبتلون بقول أحیاكم: ((وَسلَّم
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حمزة بن ]: 2/793:الرأب[، ]2/411:ومالعل[وفیھا 
حدَّثني عمي، عن أبیھ، عن جده، عن علي : أحمد، قال

لما مات إبراھیم أمرني رسول اللَّھ : َعَلْیھ السَّالم، قال
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فغسلتھ، وكفنھ رسول اللَّھ 

ملھ یا اح: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وحنَّطھ، وقال لي
فحملتھ حتى جئت بھ إلى البقیع، فصلى علیھ )) علي

: رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ثم قال لي
فنزلت، فداله عليَّ رسول اللَّھ )) انزل یاعلي في قبره((

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما أن رآه منصبًا بكى 
آلھ وَسلَّم ؛ فبكى المسلمون رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو

لبكاء رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم حتى ارتفعت 
أصوات الرجال على أصوات النساء، فنھاھم رسول اللَّھ 

تدمع : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أشد النھي وقال
العین، ویحزن القلب ، وال نقول ما یسخط الرب، لوال 

د، ویوم موعود ، الشتد حزننا علیك یا أجل معدو
، ثم ))إبراھیم، وأنا بك لصبون، وإنا علیك لمحزونون

سوى قبره ، ووضع یده عند رأسھ وغمزھا حتى بلغت 
بسم اللَّھ ختمتك من الشیطان أن : ((الكوع وقال

، قال ))یا علي إن كان إبراھیم لنبیئًا: ((، ثم قال))یدخلك



یكون إن كان لنبیئًا، وقد  یا أبھ كیف: عمي فقلت ألبي
أال ترى أنھ مضى قبلھ، : قال اللَّھ ال نبيء بعده ؟ فقال

  .وأن محمدًا ختمھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
حمزة بن ]: 2/795:الرأب[، ]2/412:العلوم[وفیھا 

حدَّثني عمي، عن جد أبیھ، عن جده، عن : أحمد، قال
: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى : علي، قال

لو أن إبراھیم عاش ما أذنت في قبطي ُیْسَترق ، وال ((
  )).قبطیة
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حمزة بن ]: 2/795:الرأب[، ]2/412:العلوم[وفیھا 
حدثتني عمتي، عن أمھا أم حسین أنھا : أحمد، قال

ال تلطمن : حضرت جعفر بن محمد عند وفاتھ، فقال
جیبًا، فما من امرأة تشق  عليَّ خدًا، وال تشقن عليَّ

جیبھا إالَّ صدع لھا في جھنم صدعًا كلما زادت زیدت، 
  ().كلما زادت زیدت

* * * * * * * * * *  
  القول في غسل المیت ووقت دفنھ

ال خالف في وجوب ]: 233ص 1ج[في شرح التجرید 
غسل المسلمین إذا ماتوا، وكذا الكافر إذا شھد شھادة 

  .لك الشھادة مسلمًاالحاق ؛ ألنھ یصیر بت
وغسل من : في الشرح -رحمھ اللَّھ-وقال القاضي زید 

مات من المسلمین فرض على الكفایة إالَّ الشھید الذي 



یموت في المعركة فإنھ ال یغسل، وھذا ال خالف فیھ، 
وھو معلوم من دین النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 

في المعركة في غسل الشھید الذي مات () والخالف
  .جنبًا

عن ]: 161ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
: زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من غسل : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
أخًا لھ مسلمًا، فنضَّفھ فلم یقذره، ولم ینظر إلى عورتھ، 

م شیعھ وصلى علیھ، ثم جلس ولم یذكر منھ سوءًا، ث
  )).حتى یدلى في قبره خرج من ذنوبھ عطًال
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن ]: 2/799:الرأب[، ]2/414:العلوم[
عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
أیما امرؤ مسلم غسل أخًا لھ مسلمًا ، : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .، مثُلھ))إلخ.. فلم یقذره، ولم ینظر إلى عورتھ
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بلغنا عن رسول اللَّھ ]: 150ص 1ج[وفي األحكام 
أیما امرؤ مسلم : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).إلخ مثلھ..غسل أخاه المسلم
قال یحیى بن الحسین رحمة اللَّھ ]: 150ص 1ج[وفیھا 
ال ینبغي لمن مات في أول النھار أن یبیت إالَّ في : علیھ



قبره، ومن مات في أول اللیل أحببنا لھ أن ال یصبح إالَّ 
في قبره، إالَّ أن یضر ذلك بأھلھ، إالَّ أن یكون غریقًا، 
د أو صاحَب ھدم، أو مبرسمًا، فإنَّا نحب التأني بھم، وق

بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قریب من 
  .ذلك

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
علي بن محمد بن ]: 2/798:الرأب[، ]2/414:العلوم[

حسین بن عیسى بن زید، عن أبیھ، عن عمر بن محمد، 
: ھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآل: عن أبیھ، قال

أدفنوا موتاكم بالنھار ، فإن مالئكة النھار أرأف من ((
  )).مالئكة اللیل

  الشھید
عن آبائھ، عن ]: 165ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال
إذا مات الشھید من یومھ، أو من الغد، : ((َوآلھ وَسلَّم

اروه في ثیابھ، وإن بقي أیامًا حتى تغیرت جراحھ فو
  )).غسل
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا محمد، ]: 2/808:الرأب[، ]2/420:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
قال رسول : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال



  )).تغیر: ((ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثُلھ بلفظاللَّ
عن آبائھ، ]: 166ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لما كان یوم أحد أصیبوا ، : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
فذھبت رؤوس عامتھم ، فصلى علیھم رسول اللَّھ َصلَّى 

انزعوا عنھم : ((لاهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ولم یغسلھم، وقا
  )).الفرا

وروى زید بن ]: 233ص 1ج[وفي شرح التجرید 
علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثُلھ 

  .واألصح أنھا في أحد) بدر(بلفظ 
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أحمد بن عیسى، ]: 2/809:الرأب[، ]2/420:العلوم[
عن زید، عن آبائھ، عن علي عن حسین، عن أبي خالد، 

یوم (بلفظ )) ولم یغسلھم: ((َعَلْیھم السَّالم مثُلھ، ولیس فیھ
  .وھو وھٌم، واألصح أنھا في أحد) بدر

عن آبائھ، ]: 166ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ینزع عن الشھید الفرو، : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

قة، والسراویل، إالَّ والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنط
أن یكون أصابھ دم، فإن یكون أصابھ دم ترك، ولم 

  ).یترك علیھ معقود إالَّ حل
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بھذا السند القریب ]: 2/810:الرأب[، ]1/420:العلوم[
  .مثُلھ

وروى زید بن علي ]: 234ص 1ج[وفي شرح التجرید 
ولم : ((، ولیس فیھ))ترك: ((مثُلھ بسنده إلى قولھ

  () )).یترك



)1/267(  

  

  المحترق بالنار
بھذا ]: 2/812:الرأب[، ]1/421:العلوم[في األمالي 

السند القریب عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ سئل عن رجل 
  .احترق بالنار فأمرھم أن یصبوا علیھ الماء صبًا

  .بسنده عن آبائھ]: 166ص[ومثُلھ في المجموع 
 * * * * ** * * * *  

  القول في غسل الرجل زوجتھ والعكس، وحدُّ المغسول
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ ]: 163ص[في المجموع 

في رجل توفیت امرأتھ ھل ینبغي لھ أن یرى : السَّالم
  ).ال، إالَّ مایرى الغریب: (شیئًا منھا ؟ قال َعَلْیھ السَّالم

ذا بھ]: 2/803:الرأب[، ]1/417:العلوم[وفي األمالي 
: إلخ أیضًا مثُلھ بلفظ..السند القریب أحمد عن حسین

  )).منھا شیئًا((
ال ]: 152ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

بأس أن یغسل الرجل امرأتھ، وتغسل المرأة زوجھا، 
  .ویتقیان النظر إلى العورة

وقد غسل علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم فاطمة بنت 
  .ھ علیھ وعلیھارسول صلى اللَّ

ال بأس بذلك ؛ ألن علیًا : إلى قولھ.. حدَّثني أبي عن أبیھ
َعَلْیھ السَّالم قد غسل فاطمة بنت رسول اللَّھ صلى اللَّھ 

  .علیھ وعلیھا
]: 2/805:الرأب[، ]1/417:العلوم[في األمالي أیضًا 



ألن علیًا رحمة : إلى قولھ...جعفر، عن قاسم بن إبراھیم
غسل فاطمة، وغیَره من الصحابة قد اللَّھ علیھ قد 

  .إلخ.. جوزوا ذلك، وغسلت أسماُء بنت عمیس أبا بكر
مثُلھ عن القاسم ]: 117ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .قد أجاز ذلك جماعة من الصحابة: ومحمد، وقال القاسم

ولسنا نرى ]: 68ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 
نین َعَلْیھ السَّالم فاطمة بھ بأسًا، وقد غسل أمیر المؤم

رحمة اللَّھ علیھا، وكذلك روي أن أسماء بنت عمیس 
  .غسلت أبا بكر
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: وقال القاضي زید رحمة اللَّھ علیھ في شرح التحریر
ویجوز للمرأة غسل زوجھا، وال نعرف فیھ خالفًا بین 

  .الفقھاء
وال خالف أن البینونة إذا حصلت بینھما ال یجوز : وفیھ

  .ھ غسلھال
وحكى علي بن العباس إجماع أھل البیت َعَلْیھم : وفیھ

السَّالم على أن األقل أو النصف من بدن اإلنسان إذا 
وجد لم یغسل ولم یصّل علیھ، وإن وجد األكثر منھ، أو 

  .النصف والرأس؛ غسل، وصلي علیھ
عن آبائھ، ]: 164ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

أتى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : سَّالم، قالعن علي َعَلْیھم ال
یا رسول اللَّھ إن امرأة معنا : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نفٌر، فقالوا



توفیت، ولیس معھا ذو رحم محرم، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
صببنا الماء : فقال)) كیف صنعتم بھا ؟: ((َوآلھ وَسلَّم

ب امرأة أوما وجدتم من أھل الكتا: ((علیھا صبًا، قال
  )).أفال یممتموھا: ((ال، قال: قالوا)) ُتَغسِّلھا ؟

: العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 2/807:الرأب[، ]419/

عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
  )).ذو محرم: ((السَّالم مثُلھ بلفظ

* * * * * * * * * *  
  ول في التكفینالق

إنھ یكفن في : وقلت]: 241ص 1ج[في شرح التجرید 
ثالثة أثواب لما روي عن زید بن علي ، عن أبیھ ، عن 

كفنت رسول اللَّھ : (جده ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ثوبین یمانیین : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ثالثة أثواب

  ).أحدھما سحق، وقمیص كان یتجمل بھ
وسیأتي في األحكام مثلھ، وفي المجموع واألمالي في 

  .الغسل
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وفي : وفي شرح التحریر للقاضي زید رحمھ اللَّھ
أجمع علماء آل رسول اللَّھ : الوافي، قال علي بن العباس

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن األكفان تجمر بعود، ثم 
القمیص ، یوضع المیت علیھا، ویخرج رأسھ من 



  .ویعمم
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

علي ومحمد ابنا ]: 2/801:الرأب[، ]1/415:العلوم[
السنُة في َكَفن الرجل : أحمد بن عیسى، عن أبیھما، قال

قمیٌص  - ما ُكفِّن فیھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم  -
  .وإزاٌر ولفافٌة

أقل ذلك ]: 64ص[ْیھ السَّالم وفي المنتخب للھادي َعَل
ثوب واحد یلف بھ لفًا، وقد فعل ذلك رسول اللَّھ َصلَّى 

  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعمھ حمزة
وقد روي أن رسول اللَّھ ]: 157ص[وقال في األحكام 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ُكفِّن في ثالثة أثواب، فإن لم 
  .یكن غیر واحد أجزى

فََّن رسوُل اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عمَّھ وقد َك
حمزة بن عبدالمطلب رضي اهللا عنھ في بردة خیبریة، 

إذا غطى بھا رأسھ انكشفت رجاله، وإذا غطى بھا 
رجلیھ انكشف رأسھ، فغطى بھا رأسھ، وجعل على 

  .رجلیھ شیئًا من نبات األرض
ة أثواب، وقد َكفَّن وقد ُكفِّن رسول اللَّھ في ثالث: وفیھا

رسوُل اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عمَّھ حمزة بن 
عبدالمطلب رضي اهللا عنھ في بردة خیبریة وھي 

  .الشملھ
فیما : قال محمد]: 119ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

َمْن : حدَّثنا حسین، عن ابن ولید، عن سعدان، عنھ قال
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أدركُت من آل رسول اللَّھ َصلَّ



كانوا ال یزیدون على ثالثة أثواب في الكفن للرجال، 
  .وخمسة للنساء
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وإذا مات میت : قال القاضي زید رحمھ اللَّھ في الشرح
ولم یكن بیت مال فكفنھ على المسلمین، وإلیھ ذھب 

  .السید المؤید باهللا على أن المسألة ال یعرف فیھا خالف
عن القاسم َعَلْیھ ]: 119ص 1ج[لجامع الكافي وفي ا
نحو روایة الھادي َعَلْیھ السَّالم عنھ ومثل قول : السَّالم

الھادي َعَلْیھ السَّالم، وقد كفن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .إلخ.. َوآلھ وَسلَّم عمھ حمزة
* * * * * * * * * *  

لَّم ، وتكفینھ ، القول في غسلھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَس
  ودفنھ ، ولحده

، ]1/415:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وَأْخَبرنا محمد، حدَّثني أحمد بن ]: 2/800:الرأب[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
لما أخذنا في غسل رسول : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

َلْیھ َوآلھ وَسلَّم سمعت منادیًا ینادي من اللَّھ َصلَّى اهللا َع
فغسلنا رسول اللَّھ : ال تخلعوا القمیص، قال: جانب البیت

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وعلیھ القمیص ، فلقد رأیتني 
أغسلھ وإنَّ ید غیري لتردد علیھ، وإنَي ألعان على 

  ).تقلیبھ، ولقد أردت َأْن أكبھ، فنودیت أن ال تكبھ



  .عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم مثُلھ]: 178ص[ي المجموع وف
بلغنا عن أمیر المؤمنین ]: 1ج 151ص[وفي األحكام 

  .علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم مثُلھ
عن الحسن ]: 119ص 1ج[وھو في الجامع الكافي 

  )).ال تخلعوا القمیص: ((َعَلْیھ السَّالم وصححھ إلى قولھ
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وبلغنا عنھ أي علي ]: 151ص 1ج[ام قال في األحك
كفنت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (صلوات اهللا علیھ أنھ قال

ثوبین یمانیین أحدھما : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في ثالثة أثواب
  ).سحق، والثاني قمیص كان یتّجمل بھ

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
َبرنا محمد، وَأْخ]: 2/800:الرأب[، ]1/415:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، : قال
: عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثُلھ بلفظ

  ).یتجمل فیھ: (، و بلفظ)كفن(
  .عن آبائھ مثُلھ]: 178ص[وفي المجموع 

وروى محمد ]: 1ج 119ص[وفي الجامع الكافي 
ْیھ َوآلھ وَسلَّم ُكفَِّن في بأسانید جیدة أن النبي َصلَّى اهللا َعَل

  .صحاریین، وبرد حبرة أحدھما سحق: ثالثة أثواب
  .القدیم: السحق: قال محمد

  .وقد تقدمت روایة شرح التجرید
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عن آبائھ َعَلْیھم ]: 177ص[وفي مجموع زید بن علي 
لما قبض رسول : (السَّالم، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم اختلف أصحابھ أین یدفن،  اللَّھ َصلَّى اهللا
حدَّثنا، : إن شئتم حدثتكم، فقالوا: فقال علي َعَلْیھ السَّالم

: سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول: قال
لعن اللَّھ الیھود والنصارى كما اتخذوا قبور أنبیائھم ((

مكانھ الذي قبض مساجد، وإنھ لم یقبض نبي إالَّ دفن 
، قال فلما خرجت روحھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ))فیھ

من فیھ َنحَّوا فراشھ، ثم حفروا موضع الفراش، فلما 
ما ندري أنلحد ، أم نضرح؟ قال علي َعَلْیھ : فرغوا قالوا

سمعت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (السَّالم
فألحدوا للنبي )) ا ، والضرح لغیرنااللحد لن: ((یقول

  ).َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا محمد، ]: 2/836:الرأب[، ]2/432:العلوم[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 

بض لما ق: (زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ما : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال القوم

ترون أین یدفن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم؟ فقال 
إلخ ما في المجموع )...إن شئتم: (علي َعَلْیھ السَّالم

  ).َفُأْلِحَد: (، ولفظ)فلما خرجت من فیھ َنحَّوا: (بلفظ
.. بلغنا ، ولحد: بلفظ] 1ج 161ص[ومثلھ في األحكام 

  .إلخ



)1/273(  

  

إنھ یلحد : وقلنا]: 249ص 1ج[وفي شرح التجرید 
لموتى المسلمین، لما رواه زید بن علي، عن أبیھ، عن 

لما قبض رسول اللَّھ : (جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
أنلحد أم : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وحفروا لھ قالوا

  ).إلخ.. ؟ فقال عليإلخ ..نضرح
]: 2/837:الرأب[، ]1/432:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

ألحد للنبي َصلَّى اهللا  -جعفر عن قاسم بن إبراھیم  -
اللحد لنا، : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقال َعَلْیھ السَّالم

  .لغیرنا() والضرح
  .أن یشق وسط القبر: الضرح: قال محمد

اللحد ]: 68ص[م في المنتخب وقال الھادي َعَلْیھ السَّال
أحب إليَّ، وھو قولنا، وقول علماء آل الرسول علیھ 
وَعَلْیھم السَّالم ؛ وإنما الضرح ألھل الذمة في وسط 

  .القبور
  .وقد ُلِحَد لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لحدًا

]: 2/837:الرأب] [2/433:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدثنا عبدالعزیز بن : ن محمد بن میمون، قال إبراھیم ب

ُأْلِحَد : محمد الدراوردي، عن جعفر، عن أبیھ، قال 
لحدًا، ونصب  - َصلَّى اهللا َعَلْیِھ وآلھ َوَسلَّم- لرسول اهللا 

ثوبین من بز : اللِّبن على قبره، وكفن في ثالثة أثواب
البحرین ، أو عمان ، وبرد حبرة، ورفع قبره إلى 

بًا من شبر، ورش على قبره وجعل على األرض قری



  .قبره ، حصباء العرصة
قال القاسم َعَلْیھ ]: 128ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .ُألحد للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم
اللحد لنا، والضرح لغیرنا، : وقال علي صلوات اهللا علیھ

  .وذلك أن أھل الجاھلیة كانوا یضرحون
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم 
عباد بن یعقوب، ]: 2/826:الرأب[، ]1/427:العلوم[

عن حسین بن زید، عن إسماعیل بن عبداهللا بن جعفر، 
أوصاني رسول : (عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

إذا أنا مت : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، قال
بئر عرس ))) سبع قرب من بئري بئر عرسفغسلني ب

  .قریب من قبا
* * * * * * * * * *  

  القول في المسك في الحنوط
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 178ص[في مجموع زید 

كان عند علي َعَلْیھم السَّالم مسك فضل من : السَّالم، قال
 حنوط رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فأوصى أن

  .یحنط بھ
لما روى زید بن علي، ]: 241ص[وفي شرح التجرید 

: عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  .مثُلھ) إلخ..كان(



وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
َأْخَبرنا محمد، ]: 2/824:الرأب[، ]2/427:العلوم[

حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في المسك في 
إنھ : وط رأیت آل محمد منھم من یكرھھ، ألنھ یقالالحن

میتة، ومنھم من ال یرى بھ بأسًا ؛ وقد ذكر أن النبي 
َعَلْیھ السَّالم جعل في حنوطھ مسك، وذكر عن علي أنھ 

أمر أن یجعل في حنوطھ مسك كان َفُضل عن حنوط 
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ال ]: 156ص 2ج[َعَلْیھ السَّالم وفي األحكام للھادي 
بأس أن یكون في حنوط المیت شيء من المسك، ولقد 
كرھھ قوم، ولسنا نكرھھ لما جاء فیھ من األثر أنھ كان 
في حنوط رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وفي 

  .حنوط أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم
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قد كره ذلك ]: 64ص[السَّالم  وفي المنتخب قال َعَلْیھ
ولسنا نرى بھ . بعض الناس من آل محمد وغیرھم 

بأسًا؛ ألنھ قد كان في حنوط النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .وَسلَّم

عن جده القاسم ]: 156ص 1ج[وروى في األحكام 
ألنھ : (َعَلْیھ السَّالم مثَل روایة األمالي عنھ، ولیس فیھ 

  ).إنھ میتة: یقال
عن القاسم َعَلْیھ ]: 120ص[روي في الجامع الكافي و



  .السَّالم مثَل روایة األمالي عنھ
قال القاضي زید رحمھ اللَّھ في شرح التحریر وفي 

وأجمع أھل البیت بأن : قال علي بن العباس: الوافي
المیت یحنط بكل شيء من الطیب إالَّ الورس 

  .والزعفران
* * * * * * * * * *  

  یَّة حمل الجنازة، والمشي معھاالقول في كیف
عن ]: 167ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

تحمل الید الیمنى : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
من المیت، ثم الرجل الیمنى، ثم الید الیسرى، ثم الرجل 
الیسرى، ثم ال علیك أن تفعل ذلك إالَّ مرة؛ فإذا حملت 

علیك، وكلما زدت فھو أفضل مالم  ثالثًا فقد قضیت ما
  ).تؤِذ أحدًا

عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم أن ]: 168ص[وفیھ 
أسماء بنت عمیس رضي اهللا عنھا أول من أحدث 

  .النعش
، ]1/425:العلوم[أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وفي : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم]: 2/819:الرأب[
ة یذكر عن علي المشي خلف المشي أمام الجناز

إنما أنت تابع ولست بمتبوع إالَّ من : (الجنازة، وقال
  ).تقدمھا لحملھا
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أما قولنا ]: 65ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 
فال : وقول علماء آل الرسول صلى اللَّھ علیھ وعلیھم

یتقدم أحٌد ممن یشیع الجنازة أماَمھا ؛ ولكن یكونون 
إنما یكون خلفًا، : م خلفھا؛ ألنھم مشیعون ، والمشیعكلھ

  .ولیس یكون أمامًا، فاعلم ذلك
قال القاسم : وقال القاضي زید رحمھ اللَّھ في الشرح

َأَحبُّ المشي إلى آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : َعَلْیھ السَّالم
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن یكونوا خلفھا ، إالَّ أن یتقدمھا 

إنما أنت تابع : (واستدل بقول أمیر المؤمنینلحملھا، 
، وھو أحب ما في ذلك إلى آل رسول )ولست بمتبوع

  .اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إالَّ من تقدمھا لحملھا
عن آبائھ، عن علي ]: 174ص[وفي مجموع اإلمام زید 

أنھ كان یمشي حافیًا في خمسة مواطن، : َعَلْیھم السَّالم
ھي مواطن اللَّھ عّز : نعلیھ بیده الیسرى، وقال ویعلق
إذا عاد مریضًا، وإذا شیع جنازة، وفي العیدین، : وجل

  .وفي الجمعة
]: 2/820:الرأب[، ]2/425:العلوم[وفي األمالي أیضًا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : َأْخَبرنا محمد
الم أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّ

  .أنھ كان یمشي في الجنازة حافیًا
بھذا السند ]: 2/821:الرأب[، ]2/425:العلوم[وفیھا 

أنھ كان یمشي في مواطن حافیًا، ویعلق نعلیھ بیده 
إنھا مواطن اللَّھ فأحب فیھا أن : (الیسرى، وكان یقول

  ).، إذا عاد مریضًا، وإذا شیع جنازة)أكون حافیًا
بھذا السند ]: 1/818:بالرأ[، ]1/424:العلوم[وفیھا 



رجل لقي جنازة ال یسلم : ثالث ال یدعھن إالَّ عاجز: قال
على أھلھا، ویأخذ بجوانب السریر، فإنھ إذا فعل ذلك 

  .كان لھ أجران
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عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 174ص[وفي مجموع زید 
إذا لقیت جنازة فخذ بجوانبھا، وسلم على : السَّالم قال

  .نھ ال یترك ذلك إالَّ عاجزأھلھا، فإ
بھذا السند أنھ كان إذا سار بالجنازة ]: 174ص[وفیھ 

  .سار سیرًا بین السیرین، لیس بالعجل، وال بالبطيء
قام رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : بھذا السند قال: وفیھ

إنھ من فعل : ((وَسلَّم إلى الجنازة ثم نھانا عنھ، وقال
  )).الیھود
قال القاسم َعَلْیھ ]: 121ص 1ج[لجامع الكافي وفي ا
یذكر عن علي صلوات اهللا علیھ المشي خلف : السَّالم

إنما أن تابع ولست بمتبوع، إالَّ من : (الجنازة، وقال
  ).تقدمھا لیحملھا

والمشي : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم في روایة داوود عنھ
ى اهللا َعَلْیھ خلفھا أحب ما في ذلك إلى آل رسول اللَّھ َصلَّ

  .َوآلھ وَسلَّم، إالَّ من تقدمھا لیحملھا
فیما حدَّثنا : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم] 121ص 1ج[

والمشي خلف الجنازة : حسین، عن زید، عن أحمد، عنھ
أحبُّ إليَّ، وروي ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 



  .وَسلَّم
]: 155ص 1ج[م وفي األحكام للھادي َعَلْیھ السَّال

وحدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ سئل عن المشي أمام الجنازة 
ذكر عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ : ؟ فقال

إنما أنت تابع، ولست : (السَّالم المشي خلفھا، وأنھ قال
، وھو أحب ما في ذلك إلى آل الرسول َصلَّى )بمتبوع

  .قدمھا لحملھااهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إالَّ من ت
* * * * * * * * * *  
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  باب من ُیصلَّى علیھ
، ]2/423:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثني أحمد بن : وَأْخَبرنا محمد، قال]: 2/815:الرأب[
عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 

ل اللَّھ َصلَّى اهللا أتى رسو: عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم رجٌل من أھل الكتاب وھو شاب فأسلم، 

وھو أغلف، فقال لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
: إني أخاف على نفسي، فقال: ، فقال))اختتن: ((وَسلَّم

فمات، فصلى )) إن كنت تخاف على نفسك َفُكَف((
  .علیھ، وأھدي لھ فأكل

عن آبائھ ، عن علي ]: 171ص[المجموع  ونحوه في
  .َعَلْیھم السَّالم

بلغنا عن : بلفظ] 1/155[ورواه الھادي َعَلْیھم السَّالم 



  .إلخ.. رسول اللَّھ أن رجًال من أھل الكتاب أسلم
ذكر عن النبي ]: 123ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

 َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال لرجل من أھل الذمة
  .مثُلھ)) إلخ.. اختتن: ((قد أسلم

ویدل على ذلك ما ]: 243ص 1ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا الناصر : َأْخَبرنا بھ أبو الحسین بن إسماعیل، قال

: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: للحق َعَلْیھ السَّالم، قال
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن عمرو بن خالد، 

ائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، عن زید بن علي، عن آب
ال ُیَصلَّى على األغلف ؛ ألنھ ضیع من السنة : (قال

  ).إالَّ أن یكون ترك ذلك خوفًا على نفسھ() أعظمھا
وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بسنده من أحمد بن ]: 2/815:الرأب[، ]2/423:العلوم[
  .عیسى إلى آخره مثُلھ
عن آبائھ، عن علي ]: 171ص[ید ومثلھ في مجموع ز

  .َعَلْیھم السَّالم
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ذكر عن : بلفظ]: 123ص 1ج[ومثلھ في الجامع الكافي 
.. ال یصلى على األغلف: (علي صلوات اهللا علیھ قال

  ).إلخ
* * * * * * * * * *  

  القول في الصالة على المولود



، ]1/424:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، ]: 2/817:الرأب[

عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 
واستھاللھ صیاحھ،  -إذا استھل الصبَي : (السَّالم، قال

 - وشھد على ذلك أربع نسوة ، أو امرأتان مسلمتان 
ورث، وورِّث، وسمي، وُصلِّي علیھ، وإذا وقع ولم 

  ).لم یورث، ولم یسم، وال یصل علیھ یسمع لھ استھالل
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 169ص[وفي مجموع زید 

فإن : ، قال)ال یصلى علیھ: (السَّالم أنھ قال في السقط
إلى آخر حدیث .. كان تامًا قد استھل، واستھاللھ صیاحھ

لم : ((وزیادة)) فإذا لم یسمع لھ استھالل: ((األمالي بلفظ
  )).ولم یصل علیھ: ((ظوبلف)) إلخ.. یرث

وروى محمد ]: 117ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ، وعن الحسین بن 

إذا استھل : علي َعَلْیھ السَّالم، وعن ابن عباس أنھم قالوا
  .المولود ورث وُورِّث وُصلِّي علیھ

  ).صیاحھ: استھاللھ: (وعن علي صلوات اهللا علیھ قال
* * * * * * * * * *  
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  الصالة على المرجوم ، وما یلحق بذلك ، والعصاة
حدَّثني ]: 154ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

أبي، عن أبیھ أنھ سئل عن المرجوم ھل یصلى علیھ ؟ 



أما المقر التائب فال اختالف في الصالة علیھ، : فقال
ذلك ویكفن، ویفعل بھ كما یفعل بموتى المسلمین، ك

روي عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أمر 
بماعز بن مالك األسلمي لما رجم، وعن أمیر المؤمنین 

علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم في مرجومة رجمت من 
ھمدان، فأمر بھا أن تكفن، وتغسل، ویصلى علیھا، وأما 

ومنھم من یصلى علیھ، : المرجوم بالبینة فمنھم من قال
ال یصلى علیھ ؛ ألن الصالة ترّحٌم واستغفار، ومن : قال

أتى بكبیرة مما یوجب لھ بھا النار لم یصل علیھ ؛ ألنھ 
ملعون إذا كان غیر تائب، یلعن كما ذكر عن الحسین 
بن علي َعَلْیھما السَّالم ودعائھ على سعید بن العاص 

َوَلا {: حین مات وقد قال اللَّھ عّز وجل في المخلفین
ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمْنُھْم َماَت َأَبًدا َوَلا َتُقْم َعَلى 

  ].84:التوبة[}َقْبِرِه
، ]2/422:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

َأْخَبرني : حدَّثنا محمد، قال: وبھ قال]: 2/813:الرأب[
، وذكر نحو روایة ....جعفر، عن قاسم بن إبراھیم

  .األحكام
عن ]: 1/122[ي الجامع الكافي ومثُلھ أیضًا رواه ف
  .القاسم َعَلْیھ السَّالم

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
قلت : قال محمد]: 2/831:الرأب[، ]1/429:العلوم[

صلى عليٌّ على من كان یحاربھ ؟ : ألحمد بن عیسى
  .ال: فتصلي أنت علیھم ؟ قال: ال، قلت: قال

محمد مثلھ،  قال]: 122ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



ال، كأنھ قالھا بغلظة، وكذلك قال القاسم بن : وزاد قال
  .إبراھیم
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ربما دعیت إلى شارب المسكر ؛ : -أي ألحمد- وقلت لھ 
ولعلھ یسكر، ویعمل المعصیة فأتقّزز من غسلھ، 

وأكرھھ، وربما كان لھ وليٌّ استحیي منھ، فترى عليَّ 
: أى أن أغسلھ، وقالال شيء علیك، ور: فیھ شیئًا ؟ قال

  .السنَّة أن یغسلوا
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا محمد، ]: 2/1370:الرأب[، ]3/194:العلوم[
َأْخَبرنا حسین، عن خالد، عن حسین بن زید بن : قال

علي، عن زید بن علي، عن علي بن الحسین، عن علي 
لَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ُدِعي رسول ال: (َعَلْیھ السَّالم، قال

وَسلَّم إلى جنازة رجل من األنصار لیصلي علیھا، فجاء 
حتى قام مقام اإلمام، وتتامت الصفوف خلفھ، ثم التفت 

أي رجل صاحبكم ؟ وضم : ((إلى قوِمھ، وقرابِتھ فقال
كان ھكذا، وضموا أیدیھم، فَخَرق : فقالوا)) یده وبسطھا

: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الصفوف، ثم قالرسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
صلوا على صاحبكم ؛ إني نھیت عن الصالة على ((

على البخیل، وآكل الربا، والمطفف، والباخس، : سبعة
ومخسر المیزان، والكاذب في المرابحة، وغاش 

  )).الورق



* * * * * * * * * *  
  الصالة على الشھید

، ]2/421:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: جعفر، عن قاسم بن إبراھیم قال]: 2/811:الرأب[

ُیَصلَّى على الشھید ؛ ألن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم صلى على حمزة، وكبر علیھ سبعین تكبیرة ُیْرَفع 
قوم، وُیْوَضع آخرون، وحمزة موضوع في مكانھ فكبر 

یرى الصالة ومن لم . علیھ، وعلى من استشھد یوم أحد
على الشھید كان مبتدعًا، وَمْن أحق بالصالة والترحم 

  !!!علیھ من الشھید
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وقد روي عن أنس أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم لم 
أنا الشھید علیھم، ولیس : یصل على قتلى أحد، وقال

  .یصح ھذا الحدیث
ْیھ عن القاسم َعَل]: 122ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .السَّالم مثُلھ
 153ص[وھو أیضًا في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

وقد روي عن : (عن أبیھ، عن جده القاسم إالَّ قولھ]: 1ج
  ).مبدعًا ضاًال: (، فلیس فیھا، وبلفظ)إلخ.. أنس

ولیس ھذا الحدیث (وفي روایة الجامع الكافي بلفظ 
  ).بصحیح

* * * * * * * * * *  



  الجنائزوقت الصالة على 
إنھا ]: 65ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

تكره في الثالثة األوقات التي جاء النھي فیھا عن 
: الصالة من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وھي
عند طلوع الشمس حتى ترتفع وتبیض، وعند اعتدالھا 

  .حتى تزول، وعند تدلیھا حتى تغرب
  ].1ج 165ص[ا في األحكام وذكر نحو ھذ

* * * * * * * * * *  
  القول في صفة الصالة على الجنائز ومن أحق بھا

عن ]: 169ص[في مجموع اإلمام زید َعَلْیھ السَّالم 
آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ كان إذا صلى على 

جنازة رجل قام عند سرتھ، وإْن كانت امرأة قام حیال 
  .ثدیھا

بھذا السند ]: 246ص 1ج[التجرید  ومثلھ في شرح
  ).ثدییھا: (بلفظ

وألنھ رأى أھل البیت : قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم
  .َعَلْیھم السَّالم ال أحفظ فیھ عنھم خالفًا

ویقف اإلمام من : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ
المیت عند صالتھ إذا كان رجًال عند وسطھ، وإذا كانت 

  .ا ، نص علیھ في األحكام والمنتخبامرأة عند صدرھ
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ما ذھب إلیھ یحیى ھو رأي أھل : قال السید أبو طالب
البیت ال أحفظ عنھم فیھ خالفًا، واألظھر أنھ إجماع أھل 

  .البیت َعَلْیھم السَّالم
 1ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 

لي، عن أبیھ، وقلنا ذلك لما رواه زید بن ع]: 248ص
عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم في رجل ُتُوِفَیْت امرأُتھ 

  ).ال، عصبُتھا أولى بھا: (فیصلي علیھا؟ قال
  ].170ص[ومثُلھ بسنده في المجموع 
، ]2/429:العلوم[وھو أیضًا في أمالي أحمد 

عنھ، عن حسین، عن أبي خالد، عن ]: 2/831:الرأب[
) أیصلى: (ْیھم السَّالم بلفظزید، عن آبائھ، عن علي َعَل

  ).ال، غیُره أولى بھا عصبُتھا(و
قال أبو العباس في : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ

أولى الناس بالصالة على المیت إمام : النصوص
المسلمین عند القاسم رواه عن ابن أبي أویس، عن ابن 
: ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

إذا حضر اإلماُم الجنازَة فھو أحقُّ بالصالة علیھا من (
وذكر علي بن العباس أنھ إجماع آل الرسول ) أولیائھا

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وذكر أیضًا أن الحاكم أولى 
  .عند آل الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الولي : قال محمد]: 124ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أولى بالصالة من الزوج، وروي ذلك عن علي صلوات 
اهللا علیھ، وعن علي بن الحسین، وزید بن علي َعَلْیھما 

  .السَّالم
* * * * * * * * * *  
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  كیفیَّة الصالة على المیت
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 168ص[في مجموع زید 

بیرة یبدأ في التك: (السَّالم في الصالة على المیت قال
األولى بالحمد والثناء على اللَّھ تبارك وتعالى، وفي 

الصالة على النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، : الثانیة
الدعاء لنفسك وللمؤمنین والمؤمنات، وفي : وفي الثالثة

: الدعاء للمیت، واالستغفار لھ، وفي الخامسة: الرابعة
  ).تكّبر، ثم تسلم

مثُلھ بھذا السند بلفظ ]: 245ص 1ج[وفي شرح التجرید 
  .إلخ.. وروى عن زید

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وَأْخَبرنا محمد، ]: 2/855:الرأب[، ]2/440:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي 
خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم في 

: یبدأ في التكبیرة األولى( :الصالة على المیت قال
بالحمد والثنا على اللَّھ، والصالة على النبي وأھل بیتھ، 

اللھم أنت خلقتھ، وأنت ھدیتھ : ثم یقول في الثانیة
لإلسالم، وتعلم سره، وعالنیتھ، وال نعلم إالَّ خیرًا، 

: وأنت أعلم بھ جئنا شفعاء، فاغفر لھ، وتقول في اآلخرة
  ).صرفكما قلت في األولى، وتن

یبدأ : بھذا السند عنھ قال في الصالة على المیت: وفیھا
بالتكبیرة، والحمد، والثناء على اللَّھ، والصالة على النبي 



اللھم اغفر لصغیرنا، : وآلھ، ثم یقول في الثانیة، والثالثة
وكبیرنا، وذكرنا، وأنثانا، وحّینا، ومّیتنا، وشاھدنا، 

على اإلیمان، ومن  وغائبنا اللھم من توفیتھ منا فتوفھ
  .أبقیتھ منا فابقھ على اإلسالم ، ثم تسلم وتنصرف
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بھذا السند ]: 2/854:الرأب[، ]2/440:العلوم[وفیھا 
: أنھ كان یقول في الصالة على الطفل: عنھ َعَلْیھ السَّالم

  .اللھم اجعلھ لنا سلفًا ، وَفَرطًا وأجرًا
نھ َعَلْیھ عن آبائھ ع]: 170ص[ومثُلھ في المجموع 

  .السَّالم
وعن علي ]: 125ص 1ج[وھو في الجامع الكافي 

  .إلخ..صلوات اهللا علیھ
السابق ؛ لقول النبي : الفرط: قال محمد: قال ابن عامر

أنا فرطكم على الحوض : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
.((  

وفي صحیفة اإلمام علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
سنده المعروف عن آبائھ ، عن علي َعَلْیھم ب]: 452ص[

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: (السَّالم قال
اللھم إن ھذا : یا علي إذا صلیت على جنازة فقل((

عبدك، وابن أمتك، ماٍض فیھ حكمك، ولم یكن شیئًا 
مذكورًا ، زارك وأنت خیر مزور، اللھم لقنھ حجتھ، 

ئك، ونوِّر لھ في قبره، ووسِّع علیھ في وألحقھ بنبی



مدخلھ، وثبِّتھ بالقول الثابت ؛ فإنھ افتقر إلیك، واستغنیت 
عنھ وكان یشھد أن ال إلھ إالَّ أنت فاغفر لھ، اللھم ال 

  )).تحرمنا أجره ، وال تفتنا بعده
اللھم أنت خلقتھا، : ((یا علي إذا صلیت على امرأة فقل

ھا، وأنت أعلم بسّرھا وأنت أحییتھا، وأنت َأَمتَّ
وعالنیتھا، جئناك شفعاء لھا، فاغفر لھا، اللھم التحرمنا 

  )).أجرھا، وال تفتنا بعدھا
اللھم اجعلھ ألبویھ : ((یا علي إذا صلیت على طفل فقل

سلفًا وذخرًا واجعلھ فرطًا، واجعلھ لھما نورًا ورشدًا، 
  ))).واعقب والدیھ الجنة إنك على كل شيء قدیر
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قد ]: 67ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
روي في ذلك روایات مختلفة، وقولي أنا وقول علماء 

إنَّ كل ما قال ، أو دعا بھ : آل الرسول َعَلْیھم السَّالم
  .على المیت فواسع جائز ، لیس ُنَضّیق شیئًا من ذلك

وال یضیق على المصلي : وقال القاضي زید في الشرح
میت ما شاء من الدعاء ذكره الھادي َعَلْیھ السَّالم، على ال

  .وھو مما ال خالف فیھ
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم ]: 168ص[في مجموع زید 

إذا اجتمع جنائز رجال ونساء جعل الرجال : (السَّالم قال
  ).مما یلي اإلمام ، والنساء مما یلي القبلة

* * * * * * * * * *  



  نازةباب عدد َتْكِبیرات الج
]: 158ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

أجمع آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن 
التكبیر على الجنائز خمس تكبیرات، وذكر عن النبي 

  .أنھ كان یكبر خمسًا: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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قد روي في ]: 66ص[نتخب وقال َعَلْیھ السَّالم في الم
ذلك روایات عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 

أنھ كبر على شھداء أحد تسعًا تسعًا ، وسبعًا سبعًا، 
: وروي أنھ كبر على حمزة بن عبدالمطلب َعَلْیھ السَّالم

سبعین تكبیرة ، ولھذا التكبیر معنى فعلھ النبي َعَلْیھ 
نى ، لمَّا وضع حمزة َعَلْیھ السَّالم، فكبر السَّالم لذلك المع

النبي علیھ كانت الجنائز توضع بعده واحدًا بعد واحد ، 
 - َعَلْیھ السَّالم-فكلما وضع فوج من القتلى اعتقد النبي 

علیھا تكبیرًا غیر ما مضى من التكبیر على حمزة 
أما قولي وقول علماء آل الرسول : وغیره إلى أن قال

: یھ وعلیھم فخمس تكبیرات، وقد قال غیرناصلى اللَّھ عل
التكبیر أربع، ولسنا نرى ذلك، وقد روي خمس 

تكبیرات عن زید بن أرقم عن النبي َعَلْیھ السَّالم أنھ كبر 
  .خمسًا، وكذلك عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم

عن آبائھ، ]: 168ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
م أنھ كبر أربعًا ، وخمسًا ، وستًا ، عن علي َعَلْیھ السَّال



  .وسبعًا
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 

أجمع : قال محمد]: 1/855:الرأب[، ]1/441:العلوم[
آل الرسول على الجھر ببسم اهللا الرحمن الرحیم، 

والقنوت، والتكبیر على الجنائز بخمس، وعلى سل 
قبر وعلى تفضیل المیت من ِقَبل رجلیھ، وعلى تربیع ال

  .علي بن أبي طالب بعد النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
محمد بن ]: 2/829:الرأب[، ]2/428:العلوم[وفیھا 

راشد، عن عیسى بن عبداهللا، عن أبیھ، عن جده، عن 
عمر بن علي، عن علي أنھ كبَّر على فاطمة صلى اللَّھ 

  .علیھا خمسًا ، ودفنھا لیًال
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في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم و
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 452ص[

رأیت النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كبَّر على عمھ 
الحمزة َعَلْیھ السَّالم خمس تكبیرات، وكبَّر على الشھداء 

بعده خمس تكبیرات، فلحق بحمزة سبعون تكبیرة، 
  .ده الیمنى على الیسرىووضع ی

وروى محمد بن ]: 245ص 1ج[وفي شرح التجرید 
منصور بإسناده عن عمر بن علي بن أبي طالب أن 

علیًا َعَلْیھ السَّالم كبَّر على فاطمة َعَلْیھا السَّالم تكبیرات 
  .خمسًا ودفنھا لیًال



وروى أیضًا بإسناده عن الحسن بن علي َعَلْیھما السَّالم 
أبیھ أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم فكبَّر أنھ صلى على 

خمسًا، وأن محمد بن الحنفیة صلى على ابن عباس 
  .رضي اهللا عنھما فكبَّر خمسًا

فدل ذلك على أنھ كان یرى ]: 245ص 1ج[وفیھ 
على أنھ رأى أھل البیت َعَلْیھم السَّالم . التكبیرات خمسًا 

  .ال أحفظ عن أحد منھم خالفًا
]: 525ص 2ج[َلْیھ السَّالم في األحكام وروى الھادي َع

  .أن الحسن كبَّر على علي َعَلْیھما السَّالم خمسًا
قال أحمد بن عیسى ]: 125ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

في روایة محمد بن فرات عن محمد عنھ  -َعَلْیھ السَّالم 
  .ویكبر على الجنائز خمسًا -

التكبیر : عنھوقال القاسم َعَلْیھ السَّالم في روایة داوود 
عن آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على 

  .الجنائز خمس عندنا، ومن كبر أربعًا كان بھا مجتزیًا
أجمع آل رسول اللَّھ : وقال الحسن بن یحیى ومحمد

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن التكبیر على الجنائز 
  .خمس تكبیرات
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: في روایة ابن صباح عنھ ـ - لحسن َعَلْیھ السَّالم وقال ا
بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا : وھو قول محمد في المسائل

  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كبر على حمزة سبعین تكبیرة



  .وبلغنا أنھ كبر خمسًا وستًا وسبعًا وأربعًا
وبلغنا عن علي صلوات اهللا علیھ أنھ كبر خمسًا ، وستًا 

ًا، وكل ذلك عندنا جائز غیر أن أھل البیت قد ، وأربع
أجمع علماؤھم على التكبیر على الجنائز خمسًا، وھو 

  .قولنا
عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : وروى محمد بأسانیده

وَسلَّم أنھ كبر خمسًا، وكذلك عن أمیر المؤمنین صلوات 
اهللا علیھ، وعن الحسن بن علي، ومحمد بن الحنفیة، 

بن الحسین، ومحمد، وزید ابني علي، وجعفر بن  وعلي
محمد، وموسى بن عبداهللا، وعبداهللا بن موسى بن 

() عبداهللا، وعبداهللا بن موسى بن جعفر َعَلْیھم السَّالم أنھ
كبروا خمسًا، وعن ابن مسعود، وأبي ذر، ومعاذ، وزید 

بن أرقم مثل ذلك، وعن علي بن الحسین، وأبي جعفر 
إنما أخذ بالتكبیر الخمس من : م قاالَعَلْیھم السَّال

  .الصلوات الخمس
ویكبر على الجنائز : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ

  .خمس تكبیرات بإجماع أھل البیت َعَلْیھم السَّالم
  رفع األیدي عند التكبیر في صالة الجنازة

في التكبیر ]: 168ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
َعَلْیھم السَّالم عن علي َعَلْیھ  على الجنائز عن آبائھ

أنھ كان یرفع یدیھ في التكبیرة األولى ، ثم ال : السَّالم
  .یعود

إنھ یرفع یدیھ : وقلنا]: 245ص 1ج[وفي شرح التجرید 
في أول تكبیرة ؛ لما رواه زید بن علي، عن أبیھ، عن 

  .جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثُلھ
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حدَّثني ]: 159ص 1ج[َعَلْیھ السَّالم وفي أحكام الھادي 
أبي، عن أبیھ، أنھ سئل عن التكبیر على الجنازة كم ھو، 

وبماذا یدعى في كل تكبیرة ؟ وھل یرفع یدیھ في كل 
أمَّا التكبیُر على الجنائز عن آل : تكبیرة، أم ال ؟ فقال

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فخمُس تكبیرات، 
كر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كبر وقد ذ

على النجاشي خمسًا، ورفع یدیھ في أول تكبیرة، وبعد 
ذلك یسكن أطرافھ كتسكینھا في الصالة، ویقرأ في 

بفاتحة الكتاب، ویصلي على النبي : التكبیرة األولى
 َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في الثانیة، ویدعو للمرسلین

والمسلمین، ثم یدعو فیما بقي للمیت بما تیسر وحضر 
من الدعاء، وال یترك في الدعاء للمیت إن كان من 

  .األولیاء
* * * * * * * * * *  
  باب كیفیَّة دفن المیت

عن آبائھ، عن ]: 172ص[في مجموع زید بن علي 
ُیَسلُّ الرجل سًال ، ویستقبل : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

تقباًال، ویكون أولى الناس بالرجل في مقدَّمھ، بالمرأة اس
  ).وأولى الناس بالمرأة في مؤخَِّرھا

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وَأْخَبرنا محمد،  -]: 2/851:الرأب[، ]2/438:العلوم[



حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
  .مثُلھ - زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم
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إلخ ؛ لما .. وقلنا]: 249ص 1ج[وفي شرح التجرید 
رواه زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

صلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (السَّالم، قال
وَسلَّم على جنازة رجل من ولد عبدالمطلب، فأمر 

بھ َفُسّل  بالسریر فوضع من قبل رجلي اللحد، ثم أمر
ضعوه في حفرتھ على جنبھ : ((سّال، ثم قال َعَلْیھ السَّالم

بسم اللَّھ، وباهللا، في : األیمن ، مستقبَل القبلة، وقولوا
سبیل اللَّھ، وعلى ملة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  ))).وَسلَّم ال تكبوه لوجھھ، وال تلقوه لقفاه
بائھ ، عن علي عن آ]: 173ص[وفي المجموع لزید 

آخر جنازة صلى علیھا رسول اللَّھ : (َعَلْیھم السَّالم قال
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم جنازة رجل من ولد بني 

عبدالمطلب كبر علیھا أربع تكبیرات، ثم جاء حتى جلس 
إلى آخر روایة شرح ...على شفیر القبر، ثم أمر بالسریر

اللھم لقنھ حجتھ، (: (التجرید، وزاد بعدھا ثم قولوا
فلما ألقي علیھ )) وصعد بروحھ، ولقھ منك رضوانًا

التراب قام رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ؛ فحثى 
في قبره ثالث حثیات ثم أمر بقبره ، فُرِبع ورش علیھ 
: قربھ من ماء، ثم دعا بما شاء اللَّھ أن یدعو لھ، ثم قال



بیھ ، واصعد بروحھ ولقھ اللھم جاف األرض عن جن((
یا : فلما فرغنا من دفنھ جاءه رجل فقال)) منك رضوانًا

رسول اللَّھ إني لم أدرك الصالة علیھ ؛ أفأصلي على 
ال، ولكن قم على قبره ، فادع ألخیك، : ((قبره ؟ قال

  ))).وترحم علیھ، واستغفر لھ

)1/292(  

  

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
أحمد بن عیسى، ]: 2/851:الرأب[، ]1/439:العلوم[

عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 
) رضوانًا(َعَلْیھم السَّالم مثُل روایة المجموع إلى قولھ 

  .إلخ.. األخیرة، ولیس فیھ فلما فرغنا
ضع یدك على أنفھ : ((بعد وال یلقوه لقفاه ـ -وفیھ زیادة 

  )).إلخ...واحتى یستبین لك ذلك، ثم قول
وعن النبي َصلَّى ]: 129ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ شھد جنازة رجل من بني 
سلوه سًال، : ((عبدالمطلب، فجلس على شفیر القبر وقال

وال تكبوه لوجھھ، وال تبطحوه لقفاه، وضعوه على جنبھ 
على مّلة بسم اللَّھ، وفي سبیل اللَّھ، و: األیمن، وقولوا

رسول اللَّھ، اللھم صعِّد روحھ، وجاِف األرض عنھ، 
  )).وامالء جوفھ، وقلبھ رضوانًا

أجمع آل : قال الحسن، ومحمد]: 130ص 1ج[وفیھ 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على تربیع القبر، 



  .وسل المیت
أمَّا ]: 67ص[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

: قولي أنا وقول علماء آل الرسول علیھ وَعَلْیھم السَّالم
  .فإنھ یسل سًال من عند رجلیھ
، ]2/439:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 

ُتُوفي رجل من : بالسند المتقدم قال]: 2/852:الرأب[
ولد عبدالمطلب ؛ فصلى علیھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

یا رسول اللَّھ إني : اه رجل، فقالَوآلھ وَسلَّم، ودفنھ، ثم أت
ال، : ((لم أدرك الصالة علیھ ؛ أفأصلي على قبره ؟ قال

  )).ولكن قم على قبره فادع ألخیك بخیر
* * * * * * * * * *  
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  الحثي على المیت
، ]2/435:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بن عیسى،  حسین بن نصر، عن خالد]: 2/842:الرأب[
عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم 

إیمانًا بك، : (السَّالم أنھ كان إذا حثى على میت قال
وتصدیقًا برسلك، وإیمانًا ببعثك، ھذا ما وعد اللَّھ 

من فعل ذلك : (ثم قال) ورسولھ، وصدق اللَّھ ورسولھ
  ).كان لھ بكل ذرة من تراب حسنة

]: 163ص 1ج[الم في األحكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّ
: بلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال



من حثى على قبر أخیھ ثالث حثیات من تراب كفر ((
  )).عنھ من ذنوبھ ذنوب عام

وبلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب َعَلْیھ 
یمانًا اللھم إ: (أنھ كان إذا حثى على میت قال: السَّالم

إلخ روایة )...بك، وتصدیقًا برسلك، وإیقانًا ببعثك
  .األمالي

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حسین بن نصر، ]: 2/842:الرأب[، ]2/435:العلوم[

نھى : عن خالد، عن حصین، عن جعفر، عن أبیھ قال
 أن ُیَزاد على قبٍر: رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .تراٌب لم یخرج منھ، وأن یوضع على النعش حنوٌط
وقد تقدم في روایة المجموع قام رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 

  ).فحثى في قبره ثالث حثیات(َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
* * * * * * * * * *  
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  دفن جماعة في قبر واحد
]: 162ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

إلى قولھ فإن دفنوا ضرورة ...ثني أبي، عن أبیھحدَّ
حجز بینھم بحواجز من األرض والتراب، وقد أمر 

أن یدفنوا : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یوم أحد
اثنین اثنین وثالثة ثالثة في قبر واحد ؛ وذلك أن 

  .أصحابھ كثرت فیھم الجراحات



 1ج[الم في شرح التجرید وروى المؤید باهللا َعَلْیھ السَّ
  .نحَوه مرسًال]: 249ص

في حال ]: 68ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
یدفن : اإلضطرار إلى دفن الجماعة في القبر الواحد قال

الثالثة واألربعة في قبر واحد، ویحجز بینھم في القبر 
بالحجارة والتراب ، حتى یتبین بعضھم من بعض ، وال 

وقد فعل ذلك رسول اللَّھ اللَّھ َصلَّى اهللا  یجمعون جمیعًا،
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بشھداء أحد حین ضعف الناس من 

الحفر، لما بھم من الجراح ، فدفن اثنین في قبر ، وثالثة 
  .في قبر

، ]1/434:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
عن محمد، عن جعفر، عن قاسم بن  - ]: 2/841:الرأب[

نحُو روایة الھادي َعَلْیھ السَّالم  -السَّالم  إبراھیم َعَلْیھ
  )).فعجزوا عن حفر القبور ، فأمر بذلك: ((عنھ بزیادة

نحوھا عن القاسم ]: 129ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .َعَلْیھ السَّالم بالزیادة

  في دفن الشَّعر ونحوه
َرَوى في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

أحمد بن : فقال]: 2/771:بالرأ[، ]2/400:العلوم[
عن حسین، عن أبي خالد، عن محمد بن عمر، : عیسى

یوشك الناس : عن أبیھ أنھ رآى شعرًا على العقبة، فقال
إنھ لیس شيء یقع من اإلنسان شعر، . أن یتركوا السنَّة

  .وال ظفر إالَّ وھو میت فلیوارى
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نا وَأْخَبر]: 2/770:الرأب[، ]2/400:العلوم[وفیھا 
محمد، حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي 
خالد، عن محمد بن عمر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھ 

فإن كل شيء  -یعني الشعر  - َواُروا ھذا : (السَّالم، قال
وقع من ابن آدم میت، فإنھ یأتي یوم القیامة لكل عبد 

  ).بكل شعرة نور یوم القیامة
  باب الزیارة للقبور

عن ]: 399ص[بن علي َعَلْیھ السَّالم في مجموع زید 
أنھ كان یقول إذا دخل : آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم

السالم على أھل الدیار من المسلمین : (المقبرة 
الحقون إنا إلى اللَّھ () والمؤمنین، أنتم لنا فرط، وإنا بكم

  ).راغبون، وإنا إلى ربنا لمنقلبون
]: 445ص[لسَّالم وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ ا

قال رسول : بسنده عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
من مر على المقابر : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

إحدى عشرة مرة، ثم ] اإلخالص[ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد : وقرأ
  )).وھب أجره لألموات، ُأْعِطي من األجر بعدد األموات

حدَّثني ]: 519ص 2ج[ادي َعَلْیھ السَّالم وفي أحكام الھ
حدَّثني رجل من بني ھاشم كان : أبي، عن أبیھ، أنھ قال

َصوَّامًا َقوَّامًا عن أبیھ یسنده إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

قبري بعد  من زارني في حیاتي، أو زار: ((وَسلَّم
  )).وفاتي، صلت علیھ مالئكة اللَّھ اثني عشر ألف سنة
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: وبلغنا عن الحسین َعَلْیھ السَّالم]: 520ص 2ج[قال 
یا رسول اللَّھ ما : أنھ قال للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

: رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: لمن زارنا ؟ فقال
زارني حیًا أومیتًا، أو زار أباك حیًا أو میتًا، أو  من((

زار أخاك حیًا أو میتًا، أو زارك حیًا أو میتًا كان حقیقًا 
  )).على اللَّھ أن یستنقذه یوم القیامة

وبلغنا عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 520ص 2ج[قال 
  )).من زار قبري وجبت لھ شفاعتي: ((وَسلَّم أنھ قال
حدَّثني : وقال القاسم]: 131ص 1ج[الكافي  وفي الجامع

شیخ من بني ھاشم كان َصوَّامًا َقوَّامًا عن أبیھ، عن جده 
: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: بسنده قال

من زارني في حیاتي، أو زار قبري بعد وفاتي صلت ((
  )).علیھ مالئكة اللَّھ اثني عشر ألف سنة

سناده عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وروى محمد بإ
)). من زار قبري وجبت لھ شفاعتي: ((وَسلَّم أنھ قال

أن فاطمة َعَلْیھا السَّالم : وعن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم
  .كانت تزور قبر حمزة وتقوم علیھ
: وبھ قال]: 484ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا :  بن عدي الحافظ، قالَأْخَبرنا أبو أحمد عبداهللا
محمد بن محمد بن األشعث الكوفي في سنة خمس 

حدَّثنا موسى بن إسماعیل بن موسى بن : وثالثمائة، قال
جعفر، عن أبیھ، عن جده موسى بن جعفر، عن أبیھ 



جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 
:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا: السَّالم، قال

من زار قبري بعد موتي كان كمن ھاجر إليَّ في ((
حیاتي، فإن لم تستطیعوا، فابعثوا إليَّ بالسالم فإنھ 

  )).یبلغني
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َأْخَبرنا أبو محمد الحسن بن : وبھ قال]: 168ص[وفیھا 
حدَّثني أحمد بن عبداهللا : حمزة الحسني رحمھ اللَّھ قال

: حدَّثنا جدي أحمد بن محمد، عن أبیھ، قال: لالبرقي، قا
حدَّثني الحسین بن زید بن علي، عن آبائھ، عن علي 

قال لي رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : صلوات اهللا علیھم قال
من زار قبرًا من قبورنا أھل البیت ثم : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

مات من عامھ الذي زار فیھ، وكل اللَّھ بقبره سبعین 
  )).ًا یسبحون لھ إلى یوم القیامةملك

وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
قال علي : بسنده عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم قال]: 470ص[

كأني بالقصور وقد شیدت : (بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم
حول قبر الحسین، وكأني باألسواق وقد حفت حول 

ي حتى یسار إلیھ من قبره، وال تذھب األیام واللیال
  ).اآلفاق وذلك عند انقطاع ملك بني أمیة

سئل جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم عن : وبھذا اإلسناد قال
: َأْخَبرني أبي قال: زیارة قبر الحسین َعَلْیھ السَّالم قال



من زار قبر الحسین بن علي عارفًا بحقھ كتبھ اللَّھ في (
ه سبعین ألف ملك إن حول قبر: (، ثم قال)أعلى علیین

  ).ُشْعثًا ُغْبرًا یبكون علیھ إلى أن تقوم الساعة
وقد تقدمت روایة أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

  .ولكن قم على قبره؛ فادع ألخیك بخیر: الذي منھا
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الزََّكاة
  باب الحث على أَداِئھا

عن ]: 202ص[ْیھ السَّالم في مجموع اإلمام زید َعَل
قال رسول اللَّھ َصلَّى : آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ال تتم صالة إالَّ بزكاة، وال تتم : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).صالة إالَّ بطھور، وال تقبل صدقة من غلول

: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 201ص[وفیھ 
  ).ومانع الزكاة حرباي في الدنیا واآلخرةآكل الِربى، (

: عن آبائھ، عنھ َعَلْیھم السَّالم قال]: 201ص[وفیھ 
  ).الزكاة: الماعون(

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، ]: 1/519:الرأب[، ]2/264:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
ن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، زید، عن آبائھ، ع

ال تتم : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال



  )).الصالة إالَّ بزكاة، وال تقبل صدقة من غلول
  .ھو آخذ الشيء من غیر حقھ: الغلول: قال محمد

بھذا السند ]: 1/520:الرأب[، ]2/264:العلوم[وفیھا 
سألھ رجل عن مانع : (سَّالم قالعن علي َعَلْیھم ال

مانع الزكاة، وآكل : كآكل الربى، وقال: الزكاة، قال
  ).الربا؛ حرباي في الدنیا واآلخرة

حدَّثني أبو ]: 1/520:الرأب[، ]2/264:العلوم[وفیھا 
حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده، عن علي : الطاھر، قال

اهللا َعَلْیھ َوآلھ  قال رسول اللَّھ َصلَّى: َعَلْیھ السَّالم، قال
إن هللا بقاعًا ُیدعین المنتقمات یصب علیھن من : ((وَسلَّم

  )).منع مالھ من حقھ فینفقھ فیھن
كان جعفر بن محمد وغیره إذا : قال أبو الطاھر: وبھ

أي فالن ھذا من : قال -یعني الذاھب  -رأى القصر 
  المنتقمات ؟
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َأْخَبرنا أبو ]: 1/518:الرأب[، ]2/263:العلوم[وفیھا 
أوصى أمیر : حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: الطاھر، قال

أوصیك یا حسن، : (المؤمنین إلى الحسن ابنھ، فقال
وجمیع ولدي، وأھل بیتي، ومن بلغھ كتابي من 

بتقوى اللَّھ ربكم، واهللا اللَّھ في الزكاة فإنھا : المؤمنین
  ).تطفئ غضب ربكم

بلغني : ثني أبي، عن أبیھ، قالحدَّ: حدَّثنا أبو الطاھر قال



أن علي بن أبي طالب دعا الحسن بن علي حین حضره 
أوصیك بإیتاء الزكاة عند محلھا؛ فإنھا ال : (الموت فقال

  ).تقبل الصالة ممن منع الزكاة
عن آبائھ، ]: 201ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ى اهللا لعن رسول اللَّھ َصلَّ: (عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
  ).َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الوي الصدقة والمعتدي فیھا

َأْخَبرنا ]: 360ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي البغدادي، 

َأْخَبرنا أبو الحسین علي بن عبدالرحمن بن عیسى : قال
حدَّثني : َأْخَبرنا محمد بن منصور، قال: بن ماتي، قال

أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید بن 
: علي، عن أبیھ، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

ال صالة إالَّ : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).بزكاة، وال تقبل الصدقة من غلول

بھذا السند إلى محمد بن منصور، ]: 511ص[وفیھا 
حدَّثنا عبداهللا بن داھر، عن عمرو بن جمیع، عن : قال

: جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده َعَلْیھم السَّالم، قال
ال صالة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).لمن ال زكاة لھ، وال زكاة لمن ال ورع لھ
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]: 169ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات اهللا 



: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: علیھ أنھ قال
  )).ال تتم صالة إالَّ بزكاة، وال تقبل صدقة من غلول((

عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ]: 169ص[وبلغنا 
الربا حرباي في الدنیا  مانع الزكاة وآكل: ((قال

: ، وبلغنا عن أمیر المؤمنین رحمة اهللا علیھ))واآلخرة
أوصیك : (أنھ دعى ابنھ الحسن حین حضره الموت فقال

بإیتاء الزكاة عند محلھا، فإنھا ال تقبل الصالة ممن منع 
  ).الزكاة
عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 169ص[وبلغنا 

  )).الزكاة ھي قنطرة اإلسالم(( :وَسلَّم أنھ قال
  باب اشتراط الحول

عن آبائھ، عن ]: 192ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لیس في المال الذي تستفیده : (علي َعَلْیھم السَّالم قال

زكاة، حتى یحول علیھ الحول منذ أفدتھ، فإذا حال علیھ 
  ).الحول فزّكھ

 وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم
حدَّثنا عباد عن ]: 1/529:الرأب[، ]2/268:العلوم[

لیس في ماٍل : (حاتم، عن جعفر، عن أبیھ، أن علیًا قال
  ).زكاٌة حتى یحول علیھ الحول

وَأْخَبرنا أبو العباس ]: 3ص 2ج[وفي شرح التجرید 
حدَّثنا : َأْخَبرنا أبو زید العلوي، قال: الحسني، قال

حدَّثنا أحمد بن محمد بن : الحسین بن القاسم الكوفي، قال
جعفر العلوي، عن عمھ علي بن الحسین، عن أبي ھاشم 

حدَّثني أبوك الحسین بن علي، عن أبیھ، : المحمدي، قال
ال : ((عن جده، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال



  )).زكاة في مال حتى یحول علیھ الحول
* * * * * * * * * *  
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  الذھب والفضة باب زكاة
عن آبائھ ، عن ]: 192ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لیس فیما دون المائتین من : (علي َعَلْیھم السَّالم قال
فإذا بلغت مائتین ففیھا خمسة دراھم، فإن . الورِق صدقة

مثقاًال () زادت فبالحساب، ولیس فیما دون العشرین
صف مثقال، صدقة، فإذا بلغت عشرین مثقاًال، ففیھا ن

  ).فما زاد فبالحساب
والقول إنھ ال زكاة ]: 19ص 2ج[وفي شرح التجرید 

في الذھب حتى یبلغ عشرین مثقاًال ھو قول عامة 
إلى قولھ، ..الفقھاء من أھل البیت َعَلْیھم السَّالم وغیرھم

واألصل فیھ ما رواه زید بن علي ، عن أبیھ ، عن جده 
لیس فیما دون عشرین : (ل، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قا

مثقاًال من الذھب صدقة، فإذا بلغ عشرین مثقاًال ففیھ 
  ).نصف مثقال وما زاد فبالحساب

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن أبي إسحاق، عن 
لیس في أقل من : (عاصم، عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

عشرین دینارًا شيء، وفي عشرین دینارًا نصف دینار، 
  ).بعین دینارًا دیناروفي أر

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 



حدَّثنا علي بن ]: 1/525:الرأب[، ]2/266:العلوم[
منذر، عن وكیع بن الجراح، عن سفیان، عن أبي 

: إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ السَّالم
  ).وما زاد فبالحساب: (مثُلھ، وزیادة
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وحدَّثنا ]: 1/544:الرأب[، ]2/275:العلوم[وفیھا 
محمد، حدَّثنا محمد بن عبید، عن المعال بن ھالل، عن 

أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ 
قام فینا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : (السَّالم، قال

ھاتوا ربع العشر، ھاتوا من : ((وَسلَّم ذات یوم فقال
، ولیس فیما دون مائتین شيء، أربعین درھمًا درھمًا

وفي عشرین مثقاًال نصف مثقال ، ولیس فیما دون ذلك 
  ))).شيء

حدَّثنا علي ]: 1/526:الرأب[، ]2/267:العلوم[وفیھا 
بن منذر، عن وكیع، عن سفیان، عن أبي إسحاق، عن 

في كل : (عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).فبالحساب مائتین خمسة دراھم، فما زاد

حدَّثنا محمد، ]: 1/524:الرأب[، ]2/266:العلوم[وفیھا 
حدَّثنا محمد بن جمیل، عن مصبح، عن أبي مریم، : قال

وقیس بن الربیع، وأبي عوانھ، وأبي بكر بن عیاش، 
عن أبي إسحاق الھمداني، عن عاصم، عن علي َعَلْیھ 

لیس في تسعة عشر مثقاًال زكاة، وإذا : (السَّالم، قال



  ).ففیھا ربع العشر()) مثقاًال(كانت عشرین 
جعفر، عن ]: 1/546:الرأب[، ]2/276:العلوم[وفیھا 

لیس فیما دون المائتین من : قاسم بن إبراھیم، قال
الدراھم زكاة، فإذا تمت ففیھا خمسة دراھم، ولیس فیما 

عشرین [دون عشرین مثقاًال من الذھب زكاة، فإذا تمت 
شرھا وھو نصف دینار، وما زاد ربع ع()] مثقاًال ففیھا

  .فعلى حساب ذلك، وكذلك ذكر عن علي رحمة اهللا علیھ
]: 171ص 1ج[وروى الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

عن أبیھ، عن جده القاسم َعَلْیھ السَّالم مثل روایة األمالي 
  .عنھ
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والدلیل على ما قلنا بھ من ]: 70ص[وقال في المنتخب 
لیس فیما دون : ((لھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمقو: ذلك

، ثم قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ ))َخْمس أواق من الفضة زكاة
ولیس فیما دون مائتي : ((َوآلھ وَسلَّم بإجماع األمة عنھ

  )).درھم زكاة ، ولیس فیما دون خمس أواق زكاة
قال القاسم والحسن ]: 137ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ال زكاة في الذھب حتى یبلغ عشرین مثقاًال، : دومحم
فإذا بلغ عشرین مثقاًال ففیھ ربع ُعُشره ، نصُف مثقال، 

  .وال زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درھم
فإذا َبَلَغْتَھا وحال علیھا الحول وھي في ملك : قال محمد

  .صاحبھا ففیھا خمسُة دراھم



َعَلْیھ َوآلھ وروى محمد نحو ذلك عن النبي َصلَّى اهللا 
  .وَسلَّم
وما : قال القاسم والحسن ومحمد]: 183ص 1ج[وفیھ 

زاد على المائتین أو على عشرین مثقاًال ففیھ بحساب 
  .ذلك

  .وروى ذلك محمد بإسناده عن علي صلوات اهللا علیھ
زكاة الذھب : قال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح

  .والفضة ربع العشر ، ھذا مما ال خالف فیھ
وال خالف أن نصاب الفضة مائتا درھم وزن : یھوف

  .سبعة ال عدد
* * * * * * * * * *  
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  باب الضم
لو بقي : قال محمد]: 133ص 1ج[في الجامع الكافي 

من المال الُمَزكَّى درھم ، ثم أفاد ماًال قبل رأس الحول 
  .ضم المال إلى الدرھم ثم ُزكِّي جمیعھ

اھر أحمد بن عیسى َعَلْیھ وھو قول أبي الط: قال محمد
  .السَّالم

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن : وحدَّثني أبو الطاھر، قال
إن بقي من المال المزّكى : أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم، قال

درھم، ثم أفاد ماًال قبل رأس الحول َزكَّاُه في رأس 
  .الحول



حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده : وحدَّثني أبو الطاھر قال
  .مثُلھ: ْیھم السَّالم، عن علي صلوات اهللا علیھَعَل

* * * * * * * * * *  
  باب زكاة اإلبل

عن آبائھ، عن ]: 187ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
لیس في أقل من خمس ذود : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من اإلبل صدقة، فإذا بلغت خمسًا ففیھا شاة، ثم ال شيء 
ففیھا شاتان، فإذا بلغت خمس  فیھا، فإذا بلغت عشرًا

عشرة ففیھا ثالث شیاه، فإذا بلغت عشرین ففیھا أربع 
شیاه، فإذا بلغت خمسًا وعشرین ففیھا خمس شیاه، فإذا 

زادت واحدة ففیھا ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض 
إلى خمس  -وھو أكبر منھا بعام-فابن لبون ذكر 

ثین ففیھا ابنة وثالثین، فإذا زادت واحدة على خمس وثال
لبون، إلى خمس وأربعین، فإذا زادت واحدة على 

الخمس وأربعین ففیھا حقة، إلى ستین، فإذا زادت على 
الستین واحدة ففیھا جذعة، إلى خمس وسبعین، وإذا 

زادت واحدة على الخمس وسبعین ففیھا ابنتا لبون إلى 
تسعین، فإذا زادت على التسعین واحدة ففیھا حقتان 

الفحل إلى عشرین ومائة، فإذا كثرت اإلبل ففي  طروقتا
  ).كل خمسین حقة
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وحدَّثنا محمد، ]: 1/546:الرأب[، ]2/276:العلوم[

حدَّثنا محمد بن عبید، عن المعلى بن ھالل، عن أبي 
إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ السَّالم، 

في : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم :قال
اإلبل في خمٍس شاة، ولیس فیما دون ذلك شيء، وفي 

عشٍر شاتان، وفي خمس عشرة ثالث شیاه، وفي 
عشرین أربع، وفي خمس وعشرین خمس، فإذا زادت 

واحدة ففیھا ابنة مخاض، إلى خمس وثالثین، فإن لم 
ر، فإن زادت واحدة، تكن ابنة مخاض فابن لبون ذك

ففیھا بنت لبون إلى خمس وأربعین، فإن زادت واحدة 
ففیھا حقة إلى ستین، فإن زادت واحدة ففیھا جذعة، إلى 
خمس وسبعین، فإن زادت واحدة، ففیھا ابنتا لبون إلى 

، إلى ()تسعین، فإذا بلغت إحدى وتسعین ففیھا حقتان
  ))قةعشرین ومائة، فإن كثرت اإلبل ففي كل خمسین ح

بعد أن ]: 75ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
: قال محمد بن سلیمان الكوفي رضي اهللا عنھ حین سألھ 

فقد روي عن علي رضي اهللا عنھ أنھ جعل في : قلت
خمس وعشرین من اإلبل خمس شیاه، وفي ست 

  .وعشرین ابنة مخاض
صح  لم یصح ذلك عنھ عندنا، والذي: قال َعَلْیھ السَّالم

وجدت في قراب سیف رسول اهللا : (عنھ عندنا أنھ قال
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صحیفة فیھا زكاة اإلبل، 

وفي خمس وعشرین من : والبقر، والغنم، فكان فیھا
  .، فھذا الذي صّح عنھ عندنا)اإلبل ابنة مخاض
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 2ج[وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
: وَأْخَبرنا أبو العباس الحسني رحمھ اللَّھ]: 26ص

حدَّثنا الحسین بن القاسم : َأْخَبرنا عیسى بن محمد العلوي
حدَّثنا أحمد بن محمد بن جعفر : القالنسي الكوفي

العلوي، عن عمھ علي بن الحسین، عن أبي ھاشم 
حدَّثني أبوك الحسین بن علي، عن أبیھ، عن : المحمدي

بن الحسین َعَلْیھم السَّالم أن النبي َصلَّى  جده، عن علي
بسم اهللا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كتب لعمرو بن حزم

الرحمن الرحیم فذكر ما یخرج من زكاة اإلبل إذا كانت 
اإلبل أقل من خمس وعشرین، ففي كل خمس شاة، فإذا 
بلغت خمسًا وعشرین ففیھا بنت مخاض، فإن لم توجد 

ن لبون ذكر، فإذا كانت ستًا وثالثین إلى ابنة مخاض فاب
خمس وأربعین ففیھا ابنة لبون، فإذا كانت ستًا وأربعین 

إلى أن تبلغ ستین ففیھا حقة، فإذا كانت أكثر من ذلك 
إلى أن تبلغ خمسًا وسبعین ففیھا جذعة، فإذا ُكنَّ أكثر 

من ذلك ففیھا ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعین، فإذا كانت 
لك إلى أن تبلغ عشرین ومائة ففیھا حقتان، أكثر من ذ

  )).فإذا ُكنَّ أكثر من ذلك فخذ من كل خمسین حقة
وال زكاة في اإلبل حتى تبلغ : قال]: 26ص 2ج[وفیھ 

خمسًا، فإذا بلغت خمسًا ففیھا شاة، وفي عشر شاتان، 
وفي خمس عشرة ثالث شیاه، وفي عشرین أربع شیاه، 

ست وثالثین وفي خمس وعشرین بنت مخاض، وفي 



بنت لبون، وفي ست وأربعین حقة، وفي إحدى وستین 
جذعة، وفي ست وسبعین ابنتا لبون، وفي إحدى 

() وتسعین حقتان إلى عشرین ومائة، ثم تستقبل
الفریضة بعد ذلك بلغت اإلبل ما بلغت ما ذكرناه من 
فریضة اإلبل إلى عشرین ومائة منصوص علیھ في 

  .األحكام والمنتخب

)1/307(  

  

  .ومروي في األحكام عن القاسم َعَلْیھ السَّالم
وروى النیروسي عنھ في خمس وعشرین خمس شیاه، 

  .فإذا زادت واحدة فبنت مخاض
وروى نحوه عن علي َعَلْیھ السَّالم إالَّ أن یحي َعَلْیھ 

السَّالم ضعف ھذه الروایة عنھ ولم یصححھا، وكذلك 
  .سائر أھل العلم ضعفوھا

ما رواھا عنھ زید بن علي، عن  والروایة الصحیحة
في : (أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم أنھ قال

  ).خمس وعشرین من اإلبل بنت مخاض
أما : قال القاضي زید بن محمد رحمھ اهللا في الشرح

ذكرناه في فریضة اإلبل إلى مائة وعشرین فقد نص 
علیھ یحیى في الجامعین، ورواه في األحكام عن جده 

  .م، وھو قول عامة الفقھاء، وال خالف فیھالقاس
وما روى النیروسي عن القاسم أن في خمس وعشرین 

خمس شیاة، فإذا زادت واحدة فبنت مخاض فغیر 



معمول علیھ، وھو محمول على سھو الرواة، وكذلك ما 
روي مثلھ عن علي َعَلْیھ السَّالم فغلط وتحریف ؛ 

  .لروایة الھادي خالفھ
یقول الھادي َعَلْیھ السَّالم بعد : ]76ص[وفي المنتخب 

: ُقلُت: أن سألھ محمد بن سلیمان الكوفي رحمھ اهللا بقولھ
فإن زادت على األربعین ومائتین ما العمل في ذلك ؟ 

تستقبل أیضًا الفریضة بالغنم على ما : قال َعَلْیھ السَّالم
قدمنا وشرحنا في كل خمس شاة حتى تكمل خمسًا 

فیھا أربع حقاق، وابنة مخاض،  وستین ومائتین، فیكون
  .ثم على ھذا الحساب الذي قدمنا في فرائض اإلبل

إنھ إذا كثرت اإلبل ففي كل خمسین : وقد قال غیرنا
حقة، وفي كل أربعین ابنة لبون، وأما علماء آل الرسول 

  .فھذا القول الذي شرحنا: علیھ وَعَلْیھم السَّالم وقولي أنا
* * * * * * * * * *  
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  باب زكاة البقر
عن ]: 189ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

لیس فیما دون : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
الثالثین من البقر شيء، فإذا بلغت ثالثین ففیھا َتِبْیٌع 

َحوِلي َجَذع أو جذعة، إلى أربعین، فإذا بلغت أربعین 
بلغت ستین، ففیھا تبیعان، ففیھا ُمِسّنة، إلى الستین، فإذا 

إلى سبعین، فإذا بلغت سبعین، ففیھا ُمِسنَّة وَتِبْیٌع، إلى 



ثمانین، فإذا بلغت ثمانین، ففیھا ُمِسنََّتان، إلى تسعین، 
فاذا بلغت تسعین ففیھا ثالث َتَبایع، إلى مائة، فإذا بلغت 

مائة، ففیھا مسنة وتبیعان، فإذا كثرت البقر ففي كل 
  .أو تبیعة، وفي كل أربعین مسنةثالثین تبیع 

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: َأْخَبرنا محمٌد، قال]: 2/278:العلوم[، ]1/548:الرأب[

حدَّثنا محمد بن عبید ، عن المعلى، عن أبي إسحاق، 
قام : (عن عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

في : ((ھ َوآلھ وَسلَّم فقالفینا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْی
البقر في كل ثالثین تبیع ، أو تبیعة حولي، وفي كل 

  )).أربعین مسنة
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وَأْخَبرنا أبو العباس ]: 34ص 2ج[وفي شرح التجرید 
َأْخَبرنا عبدالعزیز بن إسحاق البغدادي، : رحمھ اهللا، قال

: حدَّثنا علي بن محمد بن الحسین النخعي، قال: قال
نا سلیمان بن إبراھیم المحاربي، عن نصر بن حدَّث

مزاحم، عن إبراھیم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن 
زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

لیس فیما دون الثالثین من البقر شيء، : (السَّالم، قال
فإذا بلغت ثالثین ففیھا َتِبْیٌع أو َتِبْیَعٌة َجَذٌع أو َجَذَعٌة إلى 

بعین، فإذا بلغت أربعین ففیھا ُمِسّنة إلى ستین، فإذا أر
بلغت ستین ففیھا َتِبیَعان إلى سبعین، فإذا بلغت سبعین 



ففیھا َتِبْیٌع وُمِسّنة، فإذا َكُثرت البقر ففي كل ثالثین َتِبْیٌع 
  ).أو َتِبْیَعٌة، وفي كل أربعین ُمِسنَّة

وروى محمد ]: 139ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
في : ((ه عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قالبإسناد

كل ثالثین من البقر تبیع أوتبیعة ، جذع أو جذعة، وفي 
  )).أربعین مسنة

واألصل فیھ ما ]: 34ص 2ج[وفي شرح التجرید أیضًا 
رواه محمد بن منصور، عن محمد بن عبید، عن معلى 
بن ھالل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن 

قام فینا رسول اهللا َصلَّى اهللا : (لي َعَلْیھ السَّالم، قالع
في ثالثین من البقر : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ذات یوم فقال

  )).تبیع أو تبیعة حولي، وفي أربعین مسنة
ال زكاة في البقر : وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا

  .حتى تبلغ ثالثین، وبھ قال عامة الفقھاء
سیب والزھري إلى أن في كل خمٍس وذھب سعید بن الم

شاة إلى خمس وعشرین، ثم فیھا بقرة ، كما نقول في 
اإلبل، واإلجماع قد انعقد واستقر بعد قائل ھذا القول 

وقیاسھم على اإلبل فاسد ؛ ألنھ قیاس یبطلھ النص 
  .واإلجماع

* * * * * * * * * *  
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  باب زكاة الغنم
عن ]: 190ص[ما السَّالم في مجموع زید بن علي َعَلْیھ

لیس في أقل من : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
أربعین شاًة من الغنم شيٌء، فإذا كانت أربعین ففیھا شاٌة 

إلى عشرین ومائة، فإذا زادت على عشرین ومائة 
واحدة ففیھا شاتان ، إلى مائتین، فإذا زادت واحدة على 

الثمائة، فإذا زادت على المأتین ففیھا ثالث شیاه ، إلى ث
ثالثمائة فلیس في الزیادة شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا 

بلغت أربعمائة ففیھا أربع شیاه، فإذا كثرت الغنم ففي 
  ).كل مائة شاة شاة

نحو روایة المجموع ] 36ص 2ج[وفي شرح التجرید 
إلخ السند والحدیث إال أنھ ..وروى زید بن علي : بلفظ 
  ).أربعمائة ففي كل مائة شاةفإذا بلغت : (قال 

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد، حدَّثنا ]: 2/278:العلوم[، ]1/548:الرأب[

محمد بن عبید، عن المعلى، عن أبي إسحاق، عن 
قام فینا : (عاصم بن ضمرة، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

: م ذات یوم فقالرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ
في الغنم في كل أربعین شاًة شاٌة إلى عشرین ومائة، ((

فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتین، فإن زادت واحدة 
فثالث إلى ثالثمائة، فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة، 

ال ُیَفرَّق بین ُمْجَتِمٍع، وال ُیْجَمع بین ُمْفَتَرٍق خشیة 
ًال، وال ھرمھ، وال ذات وال یأخذ المصدق فح. الصدقة

  )).عوار
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واألصل : نحُو روایة األمالي قال]: 36ص 2ج[وفیھ 
فیھ ما احتج بھ یحیى َعَلْیھ السَّالم وھو ما رواه محمد 
بن منصور، عن محمد بن عبید، عن معلى بن ھالل، 

إلخ السند ...عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمره
  .والحدیث

نحو ]: 173ص 1ج[ْیھ السَّالم وفي أحكام الھادي َعَل
إلخ، قال ..روایة األمالي بلفظ بلغنا عن أمیر المؤمنین

یرید رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : َعَلْیھ السَّالم
بقولھ ذلك ال یأخذ المصدق خیار الغنم وال شرارھا، 

  .ویأخذ من أوسطھا ما ال عیب فیھ منھا
عن ]: 190ص[السَّالم أیضًا  وفي المجموع لزید َعَلْیھ

ال یأخذ المصدق : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
َھِرَمة، وال ذات ُعوار، وال تیسًا إالَّ أن یشاء المصدق 

  ).أن یأخذ ذات العوار
: بھذا السند عن علي َعَلْیھم السَّالم قال]: 191ص[وفیھ 

ُع بین ُمْفَترق ال ُیَفرِّق المصدُق بین ُمْجَتِمع، وال َیْجَم(
  ).خشیة الصدقة

قال السائل ]: 79ص[وفي المنتخب للھادي َعَلْیھ السَّالم 
فإن رجًال : محمد بن سلیمان الكوفي رحمة اهللا علیھ قلت

لھ ثالثمائة شاة، مع ثالثة رعاة ، مع واحد خمسون 
ومائة، ومع واحد عشرون ومائة، ومع واحد ثالثون 

  كیف یعمل المصدق في ذلك ؟



  .یضمھا جمیعًا، ویأخذ منھا ثالث شیاه: قال
وقد صح عن النبي صلى اهللا علیھ ! وكیف ذلك : قلت

ال یفرق بین مجتمع، وال : ((وعلى آلھ وسلم أنھ قال
  )).یجمع بین مفترق

قد صّح عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ھذا الخبر ؛ : قال
ى اهللا َعَلْیھ ولكن جھل العوام ما أراد بھ رسول اللَّھ َصلَّ

  .َوآلھ وَسلَّم
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فبین لي ما أراد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بھذا : قلت
  .القول

نعم، وإنما أراد رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : قال
مثل ما )) ال یفرق بین ما جمعھ الملك: ((وَسلَّم بقولھ

ة رعاة ذكرت من الرجل الذي لھ غنم كثیرة على جماع
، والملك واحد لصاحب الغنم ؛ فال ینبغي للمصدق أن 

یفرق بین ھذا ؛ ألن مالكھ واحد ؛ ألنھ لو فرق ترك ما 
أوجب اهللا عّز وجل، أال ترى أنھ لو كان لرجل أربعون 

شاة مع راعیین، مع كل واحد عشرون، ثم لم یجمع 
المصدق ذلك أبطل الزكاة عن صاحب األربعین شاة، 

بة علیھ ؛ ألنھ یملك األربعین كلھا، فھذا والزكاة واج
ال یفرق بین مجتمع أراد بھ َعَلْیھ السَّالم ما : معنى قولھ

  .جمعھ الملك لم یفرق
فإنما أراد بھ َعَلْیھ )) ال یجمع بین مفترق: ((وأما قولھ



  .السَّالم ال یجمع بین ما فرَّقھ الملك
  بین لي ذلك، كما بینت لي األولى؟: قلت
لو أن لعشرة رجال مائة شاة مع راع واحد،  نعم،: قال

لكل منھم عشر شیاه لم یجب للمصدق أن یأخذ منھا 
شیئًا ؛ ألن الملك قد فرقھا، فال ینبغي للمصدق أن َیْجَمع 

وھذا الذي عنى بھ رسول اهللا َصلَّى اهللا . ما فرقھ الملك
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ ال یفرق بین مجتمع ، وال یجمع بین 

  .ترقمف
فإن شریكین في مائة شاة ، وكل واحد منھما : قلت: وفیھ

یعرف مالھ، فلواحد سبعون شاة، ولآلخر ثالثون شاة 
  .وھي مع راع واحد

ینبغي للمصدق أن یأخذ منھا شاة ویتراد الشریكان : قال
الشریكان : ((الفضل بینھما ، كما قال النبي َعَلْیھ السَّالم

  )).الحسابیترادان الفضل فیما بینھما ب
* * * * * * * * * *  
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  القول في األوقاص
، ]1/531:الرأب[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد، حدَّثنا جعفر بن محمد، ]: 2/269:العلوم[
أن : عن وكیع، عن سفیان، عن ابن أبي لیلى، عن الحكم

َسلَّم عن أوقاص معاذًا سأل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و
  )).لیس فیھا شيء: ((البقر ، فقال



]: 175ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
األوقاص التي عفا عنھا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ھي ما بین األسنان من اإلبل، والبقر، والغنم،  -وَسلَّم 
ن ما مثل ما عفا عنھ بی. والعدد الذي جعلھ بین السنین

یجب فیھ ابنة المخاض ، وبین ما یجب فیھ ابنة اللبون، 
  .وذلك عشر من اإلبل

فعفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن ھذا 
العشر، وذلك أن في خمس وعشرین ابنة مخاض، ثم ال 

إن زادت  - : شيء فیھا حتى تبلغ خمسًا وثالثین، ثم فیھا
ون ، فلم یجعل َصلَّى اهللا ابنة لب - على الخمس وثالثین 

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فیما بین ھذین السنین، وال بین ھذین 
  .العددین زكاة، وكذلك فیھا كلھا

وكذلك أوقاص البقر ما بین الثالثین واألربعین، وھو ما 
بین الحولي والمسنة، فلم یجعل بعد الحولي الذي یجب 

لتسنین إلى في ثالثین شیئًا حتى تفي أربعین ، فیرتفع ا
  .المسنة

وكذلك أوقاص الغنم، فلم یجعل فیما دون األربعین شاًة 
شیئًا، ثم جعل في األربعین شاًة شاة، ثم جعل ما زاد 

على األربعین أوقاصًا ال زكاة فیھا ، إلى مائة 
. وعشرین، فإن زادت شاة وجب فیھا شاتان إلى مائتین

سنان فھي فھذه التي ما بین التوظیفات، والزیادات، واأل
األوقاص التي عفا عنھا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  .وَسلَّم
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یعني محمد بن سلیمان - : قال]: 75ص[وفي المنتخب 
  .- الكوفي رضي اهللا عنھ

فھل یجب بین الخمس والعشرین إلى خمس : قلت
  وثالثین شيء ؟
  .ال: قال َعَلْیھ السَّالم

  ي ذلك شيء ؟فألي عّلة ال یجب ف: قلت
ألنھا األوقاص التي عفا عنھا رسول اهللا َصلَّى اهللا : قال

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بأمر اهللا عّز وجل ، وھي ما بین السن 
  .والسن

وإنما تجب ابنة لبون إذا كملت ستًا وثالثین ، أال ترى 
أن سبعًا وعشرین ال یجب فیھ ابنة لبون ؛ ألنھ زیادة 

  .بعیر واحد
ادة البعیر ، والبعیرین ، والثالثة ، وكذلك في زی

واألربعة ، إلى ماتجب فیھ ابنة لبون ؛ ألن بین ابنة 
  .مخاض وابنة لبون فرقًا في الثمن، والسن

وروى عن معاذ أنھ سأل النبي : قال في الجامع الكافي
لیس : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن أوقاص البقر فقال

  )).فیھا شيء
وال خالف أنھ ال شيء : ضي زید في الشرحوقال القا

في األوقاص من المواشي إالَّ فیما بین األربعین ، إلى 
  .الستین من البقر، فإن فیھ خالف أبي حنیفة

* * * * * * * * * *  
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  )ص(باب فیما عفا عنھ رسول اهللا 
عن ]: 192ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

عفا رسول اهللا : (ْیھم السَّالم، قالآبائھ، عن علي َعَل
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن اإلبل العوامل تكون في 

المصر، وعن الغنم تكون في المصر، فإذا رعت وجبت 
فیھا الزكاة، وعن الدور، والرقیق، والخیل، والحمیر، 
والبراذین، والكسوة، والیاقوت، والزمرد ما لم ترد بھ 

  ).تجارة
: بھذا السند عن علي َعَلْیھ السَّالم]: 189ص[وفیھ 

  ).لیس في اإلبل العوامل والحوامل صدقة(
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا محمد، قال]: 1/564:الرأب[، ]2/289:العلوم[
حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي 

: م السَّالم، قالخالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ
عفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن صدقة (

اإلبل العوامل تكون في المصر، وعن أربعین شاة تكون 
وعن  -فإذا رعت وجبت علیھ الزكاة  -في المصر 

الدور، والخدم، والكسوة، والدر، والیاقوت، والزمرد 
  .ماال یرد بھ تجارة

حدَّثنا محمد ]: 1/526:الرأب[، ]2/267:العلوم[وفیھا 
بن جمیل، عن عاصم بن عامر، عن شریك، عن أبي 

قال : إسحاق، عن الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
إنا قد عفونا لكم : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



عن صدقة الخیل، والرقیق، فھاتوا ربع العشر من كل 
  )).أربعین درھمًا درھٌم
واستدل بما رواه زید ]: 66ص 2ج[وفي شرح التجرید 

بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، 
عفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن اإلبل : (قال

العوامل تكون في المصر، وعن الغنم تكون في المصر، 
وعن الدور، والرقیق، والخیل، والبراذین، والكسوة، 

  ).والیواقیت، والزمرد، ما لم ترد بھ تجارة
عن آبائھ، عن علي ]: 190ص[وفي المجموع أیضًا 

لیس في البقر الحوامل والعوامل : (َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).صدقة ؛ وإنما الصدقة في الراعیة
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]: 1/566:الرأب[، ]2/289:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
نا محمد بن عبید، عن معلى بن حدَّث: وحدَّثنا محمد، قال

ھالل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن 
قام فینا رسول اهللا َصلَّى اهللا : علي َعَلْیھ السَّالم، قال

() إنا قد وضعنا علیكم: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ذات یوم فقال
  )).صدقة الخیل والرقیق

آلھ وَسلَّم ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو: قال أبو جعفر
. قد عفوت لكم عن صدقة الخیل ، والرقیق : ((أنھ قال

  )).فھاتوا ربع العشر من أموالكم
قال القاسم فیما ]: 140ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



وسئل عن اإلبل، والبقر العوامل، : روى داوود عنھ
فذكر عن علي َصلَّى : قد اختلف في ذلك: والغنم فقال

  ).یس في العوامل صدقةل: أنھ قال(اهللا َعَلْیھ 
]: 176ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

عفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن اإلبل 
العوامل تكون في المصر تعلف ویحمل علیھا، وإن 

  .بلغت خمسًا
وعفا عن أربعین شاة تكون في المصر تعلف ، وتحلب 

المصر وآبت وجبت  ، وال ترعى، فإذا رعت خارج
  .وكذلك البقر مالم ترع. علیھا الزكاة

وعفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن الدور، 
  .والخدم، والكسوة، والخیل

وقد عفا ]: 77ص[وقال َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 
رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن العوامل من 

إنما عفا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : لھإلى قو..اإلبل
وَسلَّم عن الخمس من اإلبل تكون بالمصر یعمل علیھا 

صاحبھا في المناقلة ، وما أشبھ ذلك من الكرى في 
المصر ، من موضع إلى موضع، وینفق من كرائھا 

  .على نفسھ ، وعیالھ
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بي َصلَّى قد ذكر عن الن: قال السائل قلت]: 79ص[وفیھ 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ عفا عن األربعین شاة تكون في 



  .المصر
والذي . قد روي ذلك عنھ َعَلْیھ السَّالم: قال َعَلْیھ السَّالم

صح من ھذا الحدیث أنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إنما 
عفا عن األربعین شاة تكون في المصر یحلبھا صاحبھا، 

  .لمصرویعلفھا با
* * * * * * * * * *  

  زكاة الدَّین
عن ]: 193ص[في مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

إذا كان لك دین ، : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
وعلیك دین فاحتسب بدینك ، وزكِّ ما َفُضل من الدین 

الذي علیك، وَزكِّ الدین الذي لك، وإن أحببت أن ال 
  ).كان لك ذلكتزكیھ حتى تقبضھ 

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وحدَّثنا محمد، عن ]: 1/589:الرأب[، ]2/305:العلوم[

ال ُیَزّكي الّدین حتى : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال
یقبض، فإن قبض حسب صاحبھ ما مضى من سنیھ، ثم 

  .أخرج ما یجب من الزكاة فیھ
  .َلْیھ السَّالموھذا یذكر عن علي بن أبي طالب َع

]: 9ص 2ج[وفي شرح التجرید للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم 
وروى زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي بن 

  ).زكِّ الدین الذي لك: (أبي طالب َعَلْیھم السَّالم أنھ قال
وروى محمد بن منصور، عن محمد بن جمیل، عن 
إبراھیم، عن میمون، عن جریر، عن منصور، عن 

إذا كان لك أو لرجل : (حكم، عن علي َعَلْیھ السَّالم قالال
  ).دین سنین ثم قبضھ فلیودِّ زكاتھ لما مضى من السنین 
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وقال الحسن ]: 134ص 1ج() [وفي الجامع الكافي
فیما حدَّثنا زید، عن زید، عن أحمد، عنھ : َعَلْیھ السَّالم

لى الدین فزكھ، إذا كنت تقدر ع: (قول علي َعَلْیھ السَّالم
  ).وإن لم تقبضھ

  زكاة العسل
، ]2/291:العلوم[في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد، حدَّثنا عباد بن یعقوب، ]: 1/569:الرأب[
عن إبراھیم بن أبي یحیى، عن جعفر، عن أبیھ، عن 

  ).لیس في العسل زكاة: (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
یعني محمد بن منصور رضي اهللا عنھ  -قال أبو جعفر 

لیس في العسل : (ُذِكَر عن علي من وجھ آخر أنھ قال: ـ
وھو الوجھ ) زكاة إذا كان یأكلھ ، أو كان في منزلھ

  .عندنا
ذكر : جعفر، عن قاسم قال: حدَّثني محمد، قال َأْخَبرني

عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یأخذ من 
  .الُعُشرالعسل 

وُذِكَر عن أبي سیارة أنھ َذَكَر للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .وَسلَّم أن لھ نحًال فأمره أن یؤدي منھ الُعُشر

: قال] 190ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
أحسن ما أرى في زكاة العسل أن یؤخذ منھ العشر ، إذا 

  .خرج منھ في كل سنة قیمة مائتي درھم
ي ذلك ما بلغنا عن أبي سیارة المتعي أنھ قال للنبي وف



یا رسول اهللا إني لي نحًال، : َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
فأِد : ((فقال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال

  )).العشر، من كل َعْشِر ِقَرٍب ِقْرَبًة
زكاة ؟  حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ سئل عن العسل ھل فیھ

ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان : فقال
  .یأخذ منھ الُعُشر
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وذكر عن أبي سیارة أنھ ذكر للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
أن لھ نحًال، فأمره أن یؤدي العشر منھ، وما ھو : وَسلَّم

 عندي إالَّ كغیره مما ملكھ اهللا عباده من أموالھم
  .وأرزاقھم

وقد بلغنا عن ]: 86ص[وفي المنتخب قال َعَلْیھ السَّالم 
 - رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أمر أبا سیارة 

أن یخرج من كل َعْشِر ِقَرب عسل  - وكان لھ نحل 
  .ِقرَبة

  .وھذا الصحیح وبھ نأخذ
قال القاسم َعَلْیھ ]: 137ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان : المالسَّ
  .یأخذ من العسل العشر

وذكر عن أبي سیارة أنھ ذكر للنبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  .وَسلَّم أن لھ نحًال، فأمره أن یؤدي عنھ العشر

وماھو عندي : وفي روایة داود، عن القاسم َعَلْیھ السَّالم



  .كھ اهللا عباده من أموالھم وأرزاقھمإال كغیره مما مل
* * * * * * * * * *  

  زكاة مال الیتیم
في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم قال 

حدَّثنا : قال محمد]: 1/576:الرأب[، ]2/297:العلوم[
أبو الطاھر، عن أبي بكر، عن أبي أویس، عن حسین 
بن عبداهللا بن ضمیرة، عن أبیھ، عن جده، عن علي 

  )().ُیَزكَّى ماُل الیتیم: (ْیھ السَّالم، قالَعَل
وروى محمد بإسناده ]: 11ص 2ج[وفي شرح التجرید 

  .إلخ السند والحدیث مثُلھ... عن حسین بن عبداهللا
  .وروي عن ابن أبي لیلى عن علي َعَلْیھ السَّالم مثُلھ
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]: 1/574:الرأب[، ]1/296:العلوم[وفي األمالي أیضًا 
حدَّثنا عباد بن یعقوب ، عن شریك، : محمد، قالحدَّثنا 

عن أبي الیقضان، عن عبدالرحمن بن أبي لیلى، عن 
علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان ُیَزكِّي مال بني أبي رافع، 

  .وكانوا أیتامًا في حجره
وحدَّثنا ]: 1/575:الرأب[، ]2/296:العلوم[وفیھا 

عن محمد، عن علي بن منذر، عن وكیع، عن سفیان، 
باع علي : حبیب بن أبي ثابث، عن ابن أبي رافع، قال

أرضًا لنا بثمانین ألفًا، فلما دفع إلینا المال وجدناه ناقصًا 
  ).إني كنت أزكیھ: (، فقلنا لھ، فقال



ُیَزكَّى ]: 191ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
  .ماُل الیتیم

ي طالب وفي ذلك ما بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أب
  .أنھ كان ُیَزكِّي مال بني أبي رافع: َعَلْیھ السَّالم

أبو خالد ]: 193ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
رضي اهللا عنھ، وسألت زید بن علي َعَلْیھما السَّالم عن 

  .ال: مال الیتیم فیھ زكاة ؟ فقال
أنھ : إن آل أبي رافع َیْروون عن علي َعَلْیھ السَّالم: فقلت

  .ننكر ھذا -أھل البیت  - نحن : الھم فقالزكى م
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا محمد، قال]: 1/573:الرأب[، ]1/295:العلوم[
: عن مال الیتیم فیھ زكاة، فقال: سألت أحمد بن عیسى

روي عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ كان ُیَزكِّي مال بني أبي 
  .رافع
  .قد روي أنھ كان ال یزكیھ: قالوبھ نأخذ، : قلت

: نحوه، ولیس فیھ]: 136ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
  .وبھ نأخذ

روى محمد بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي لیلى، : وفیھ
عن علي، وعن عمر، وابن عمر، وعائشة، والشعبي، 

  .في مال الیتیم زكاة: وحسن، وسفیان أنھم قالوا
لحسن البصري، وعن أبي جعفر، وجعفر، وإبراھیم، وا

  .أنھم كانوا ال یرون فیھ الزكاة: وعطاء
* * * * * * * * * *  
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  باب زكاة ما أخرجت األرض
قال زید بن ]: 195ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

فرض رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : علي َعَلْیھ السَّالم
والفضة، في الذھب، : وَسلَّم الصدقة في عشرة أشیاء

والبر، والشعیر، والتمر، والزبیب، والذرة، واإلبل، 
  .والبقر، والغنم

قال القاسم َعَلْیھ ]: 142ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أمَّا الِحنطة، والشعیر، والتمر، والزبیب فال : السَّالم

  .خالف بین الناس في وجوب الزكاة فیھ
األرز، : وما سوى ذلك من الحبوب، واألطعمة مثل

لعدس، والحمص، والباقال، وأشباه ذلك، فقد اختلف وا
  .فیھ

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا محمد بن ]: 1/553:الرأب[، ]2/282:العلوم[

عبید، عن معلى، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي 
قام فینا رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ : (َعَلْیھ السَّالم، قال

فیما سقت السماء، أو ُسِقي فیحًا : ((م فقالَوآلھ وَسلَّ
  ))).العشر، وفیما سقي بالغرب نصف العشر

حدَّثنا عباد ]: 1/529:الرأب[، ]2/268:العلوم[وفیھا 
بن یعقوب، عن حاتم بن إسماعیل، عن جعفر بن محمد، 

فرض رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : عن أبیھ قال
أو سقي بالسیل، والغیل، والبعل  وَسلَّم فیما سقت السماء،

العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر، وال یكون في 



الدراھم زكاة حتى تكون خمس أواق، فإذا بلغت خمس 
  .أواق ففیھا خمسة دراھم، وفي كل أربعین درھم درھم

: ما ذھبت عروقھ في األرض مثل: البعل: قال محمد
  .خمس سنینالنخل، والشجر، الذي ال یحتاج إلى الماء 
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  .سیل الوادي: والسیل
  .الماء الصافي الذي یسیل بعد الوادي القلیل: والغیل
جعفر، عن ]: 1/553:الرأب[، ]2/282:العلوم[وفیھا 

لیس فیما دون خمسة أوساق من : قاسم بن إبراھیم قال
الطعام صدقة، والوسق ستون صاعًا، قال ذلك رسول 

وما زاد على خمسة . آلھ وَسلَّم اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو
  .أوساق أخذ منھ بالكیل بحساب األوساق

عن ]: 181ص 1ج[الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
: وُسِئل عن وزن الصاع، فقال: جده القاسم َعَلْیھ السَّالم

ال یكون إال بالكیل ؛ ألن رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
  )).ون صاعًاالوسق ست: ((وَسلَّم قال

: قال القاسم فیما روى داوود عنھ: وفي الجامع الكافي
وال یكون ذلك إالَّ في الكیل، وذلك أن رسول اهللا َصلَّى 

  )).الوسق ستون صاعًا((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قال 
عن آبائھ، ]: 196ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

ما أخرجت لیس فی: (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
األرض العشر صدقة من تمر، وال زبیب، وال حنطة، 



وال شعیر، وال ذرة حتى یبلغ الصنف من ذلك خمسَة 
ستون صاعًا، فإذا بلغ ذلك جرت فیھ : أوسق، والوسق

  .الصدقة
، أو سیحًا ففیھ ()فما سقت السماء من ذلك أو سقي فتحًا

  ).العشر، وما سقي بالغرب، أودالیة ففیھ نصف العشر
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثني أحمد بن ]: 1/551:الرأب[، ]2/280:العلوم[

عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، 
قال رسول اهللا َصلَّى اهللا : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

ال تجري صدقة على تمر، وال : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وال ذرة، حتى یبلغ الشيء منھا خمسة أوساق، زبیب، 

والوسق ستون صاعًا، فإذا بلغ ذلك جرت فیھ الزكاة، 
وما سقت السماء، وسقت األنھار كان فیھ العشر، وما 

  )).سقي بالغرب كان فیھ نصف العشر
بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ : قال محمد

أوساق من الحنطة،  لیس فیما دون خمسة: ((قال
  )).والشعیر، والتمر، والزبیب، صدقة تؤخذ

قال السید أبو : قال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح
أن كل ما یصل إلیھ الماء : وتحصیل المذھب: طالب

بطبعھ ففیھ العشر، وكل ما ال یصل إلیھ بُجریة حتى 
یوصل إلیھ بمؤنھ ففیھ نصف العشر، وھذا مما ال 



  .خالف فیھ
ما : ویدل على ذلك]: 54ص 2ج[شرح التجرید  وفي

رواه زید، عن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي 
لیس في ما أخرجت أرض : (َعَلْیھم السَّالم السالم، قال

العشر صدقة من تمر، وال زبیب، وال حنطة، وال 
شعیر، وال ذرة حتى یبلغ الصنف من ذلك خمسة 

  ).أوساق
صور بإسناده وروى محمد بن من]: 50ص 2ج[وفیھ 

عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 
ال : ((قال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال

تجري الصدقة في تمر، وال زبیب، وال حنطة، وال ذرة 
ستون : حتى یبلغ الشيء منھا خمسة أوساق، والوسق

  )).صاعًا
* * * * * * * * * *  
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  باب ماینبغي للمصدق أن یفعلھ
قال علي َعَلْیھ السَّالم في ]: 263خ/3ج[في نھج البالغة 

انطلق على تقوى : (وصیتھ لمن یستعلمھ على الصدقات
اللَّھ وحده الشریك لھ، وال ُتَروَعنَّ مسلمًا، وال َتْجَتاَزنَّ 
  .علیھ كارھًا، وال َتأُخَذنَّ منھ أكثر من حق اللَّھ في مالھ

قدمت على الحي، فانزل بمائھم، من غیر أن تخالط  فإذا
أبیاتھم، ثم امض إلیھم بالسكینة والوقار حتى تقوم بینھم، 



عباد : بالتحیة لھم، ثم تقول() فتسلم علیھم، وال تخدج
اللَّھ أرسلني إلیكم ولي اللَّھ وخلیفتھ، آلخذ منكم حق اللَّھ 

إلى في أموالكم، فھل هللا في أموالكم من حق فتؤدوه 
ال، فال تراجعھ، وإن أنعم لك منعم : ولیھ؟ فإن قال قائل

فانطلق معھ من غیر أن تخیفھ، أوتوعده، أو تعسفھ، أو 
ترھقھ فخذ ماأعطاك من ذھب أو فضة، فإن كان لھ 

ماشیة، أو إبل فال تدخلھا إال بإذنھ، فإن أكثرھا لھ ، فإذا 
بھ، أتیتھا فال تدخل علیھا دخول متسلط علیھ، وال عنیف 
وال ُتَنِفَرنَّ بھیمة، وال ُتْفِزَعنَّھا، وال َتُسْوَءنَّ صاحبھا 

فیھا، واصدع المال صدعین، ثم خیره، فإذا اختار فال 
تعرَضنَّ لما اختاره، ثم أصدع الباقي صدعین، ثم خیره 

، فإذا اختار فال تعرَضنَّ لما اختاره، فال تزال كذلك 
الھ فاقبض حق اللَّھ حتى یبقي مافیھ وفاء لحق اللَّھ في م

منھ، فإن استقالك فأقلھ، ثم اخلطھما، ثم اصنع مثل الذي 
صنعت أوًال حتى تأخذ حق اللَّھ في مالھ ، وال تأخذن 

، وال ()، وال ھرمة، وال مكسورة، وال مھلوسة()َعْودًا
  ().ذات عوار

  )ص(مقدار صاع النبي 
: ]198ص [قال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم في المجموع 
  .مقداره خمسة أرطال وثلث بالرطل الكوفي
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
قال محمد بن ]: 1/552:الرأب[، ]2/281:العلوم[

فأما مایذكر عن بني ھاشم، : منصور رضي اهللا عنھ
وأھل المدینة فإن صاع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

ع الذي بالمدینة یكتالون بھ، وبھ وَسلَّم ھو ھذا الصا
یتبایعون، وھو ثلث مكوك بالمكوك العراقي الملجم، 

  .النعلمھم یعرفون غیر ذلك
]: 1/282ج:العلوم[، ]1/552:الرأب[قال أبو جعفر 

وبصاع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نأخذ الذي قالھ 
  .أھل المدینة في زكاة الفطر وغیره

الحسن، ]: 143ص 1ج[كافي قال وفي الجامع ال
الصاُع صاع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : ومحمد

  ().وھو كیلجھ مرسلة، وھي ثلث المكوك
وزنت الصاع فوجدتھ ستمائة : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم

مائة وستون درھما، : والمد. وأربعین درھما من الحنطة
  .أربعة امداد: والصاع

]: 181ص 1ج[ھادي َعَلْیھ السَّالم وفي أحكام ال
فھو ستون صاعا بصاع النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ : والوسق

َوآلھ وَسلَّم، وذلك ما َوقَّتھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
  .َوآلھ وَسلَّم، وجعلھ لھ مدًا َفَوقَّت لھ خمسة أوسق سواء

 2ج[ل وفي التجرید وشرحھ للمؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم قا
  .ثلث مكوك العراق: والصاع]: 51ص

وھذا منصوص علیھ في المنتخب، وحقق أصحابنا ذلك 
  .بصاع أھل المدینة

الیمكن تحقیقھ بالوزن ؛ ألن : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم



  .الحب قد یخف بھ ویثقل
ھو خمسة أرطال وثلث : وقال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم

  .بالكوفي
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یدل على أن الصاع المعتبر ھو صاع أھل والذي 
المدینة أنھم رووا َخلفا عن سلف أنھ صاع النبي َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ولم یختلفوا فیھ كما لم یختلفوا في 

  .موضع القبر، والمنبر
: والصاع]: 110ص[وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا 

  .ثلث مكوك العراق
تخب، وألن ماقلناه أقل وھذا منصوص علیھ في المن

ماقیل فیھ وھو ثابت باإلجماع، وال یجوز الزیادة علیھ 
إال بدلیل، وال دلیل على ذلك، وألنھ الخالف في أن 

  .الوسق ستون صاعًا
  .والخالف في أن الصاع أربعة أمداد: قال أبو طالب

* * * * * * * * * *  
  اجتماع العشر مع الخراج وعدمھ

، ]2/286:العلوم[َعَلْیھ السَّالم  في أمالي أحمد بن عیسى
حدَّثنا جعفر، عن : حدَّثنا محمد، قال]: 1/559:الرأب[

قاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم في أرض ُفِتَحت عنوة 
  .ووضع علیھا الخراج یؤدي عنھا العشر مع الخراج

حدَّثنا 0]: 1/286:العلوم[، ]1/559:الرأب[وفیھا 



د ابنا أحمد بن عیسى عن حدَّثني علي ومحم: محمد، قال
إن كان لرجل أرض خراجیة، فأخذ منھا : أبیھما، قال

یعني الصدقة، . خراجھا، فلیس علیھ في غالتھا عشر 
ال . وإن كان العشر أكثر من الخراج فلیس علیھ شيء

  .یجتمع خراج وصدقة في أرض واحدة
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قوُل أحمد بن عیسى ھو قوُل العلماء، : قال أبو جعفر
وقول القاسم بن إبراھیم . و قول علي بن أبي طالبوھ

قال بھ عمر بن عبد العزیز، وابن أبي لیلى، وحسن بن 
صالح وشریك، ویحیى بن آدم في أنھ یؤخذ العشر من 

أرض الخراج بعد أخذ السلطان لخراجھا، وذلك إذا 
حصل بعد الخراج خمسة أوساق وال یخرج ُعُشِره إال 

من خمسة أوساق فلیس علیھ سنة واحدة، فإن كان أقل 
  .بعد الخراج شيء

ھذا قول عمر بن عبد العزیز، وابن أبي لیلى، وحسن، 
  .وشریك، ویحیى بن آدم، ومن قال بقولھم

الیجتمع عشر : والقول اآلخر قول علي بن أبي طالب
  .وخراج على أرض واحدة

]: 199ص 1ج[وروى الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
  .الخراَج مع العشر: عن جده القاسم

قوُل : قال محمد]: 144ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أحمد بن عیسى ھو قوُل علي بن أبي طالب َعَلْیھ 



السَّالم، وأبي جعفر محمد بن علي، والشعبي، وعكرمة، 
الیجتمع عشر وخراج على : وأبي حنیفة، وأصحابھ

أرض واحدة، وإذا أدى خراجھا فال شيء علیھ فیما بقي 
  .ان مائة وسقوإن ك

وقول القاسم بن إبراھیم، قال بھ عمر بن عبد العزیز، 
وابن أبي لیلى، وحسن بن صالح، وسفیان، وشریك، 

أنھ یؤخذ منھ العشر بعد الخراج إذا : ویحیى بن آدم في
حصل بعد الخراج خمس أوساق، وإن كان أقل من ذلك 

  .فال شيء علیھ
تبلُغ خمسة  إذا كان لرجل ِغلٌَّة: وقال الحسن بن یحیى

أوساق یعني في أرض خراج، فأخذ منھ السلطان الجائر 
الخراج، فاإلحتیاط لھ أن یخرج منھا العشر یعطي 
  .أقاربھ إن كانوا محتاجین، والمسكین، وابن السبیل

* * * * * * * * * *  
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  فصل في حصاد اللیل وجذاذه وفیما تساقط من الثمار
وروى محمد ]: 146ص 1ج[في الجامع الكافي 

بأسانیده، عن أبي َضُمرة، وابن ُعَیّینة، وحفص بن 
غیاث، عن جعفر، عن أبیھ، عن علي بن الحسین َعَلْیھم 
السَّالم أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نھى عن 

  .جذاذ اللیل ، وحصاد اللیل
إنما كره الجذاذ : وعن أبي جعفر َعَلْیھ السَّالم، قال



لحصاد لیًال لكي یشھد أھل الحاجة نھارًا بضغث من وا
السنبل لمن انتاب صاحب الزرع، ویعلق من النخل أقنا 

  .فیأكل منھ الفقیر فتلك زكاة النخل والزرع
وروى الحسن بن یحیى بإسناده، ]: 146ص 1ج[وفیھ 

عن علي أن رسول اللَّھ صلى اهللا علیھما وآلھما وسلم 
: ئط بغیر إذن أربابھا، فقالسئل عما یحل من ثمار الحوا

َسِقیَطُتھا غیَر متناول شیئا من رؤوسھا وال أخذ في ((
  )).جیبھ

بلغني أن بعض األنصار سد حیطانھ ، فلم : قال الحسن
تجيء بما كانت تجيء أذھبت بركتھا، ولیس ھذا یعرف 

  .بالعراق
كانوا یجدون في ذلك البركة : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم

كة یجعلھا اللَّھ فیھ بقدر ماینالھا الجائع، وابن إنما ھذه بر
  .السبیل، والمحتاج

  .حدَّثنا بذلك أبي، عن ابن العطار، عن أبیھ عنھ
فیما َأْخَبرنا زید، عن ابن حاجب، : وقال الحسن أیضًا

عن ابن ولید، عن الصیدالني عنھ في الرجل یكون 
 یخرج إلى ھذه الثمار وغیرھا فیأكل في: محتاجًا، قال

  .بطنھ، وال یحمل شیئًا
وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي 

كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َعَلْیھ السَّالم، قال
وَسلَّم إذا بلغت الثمار أمر بالحیطان تثلم مما یلي الطرق 

  .لكي یصیب منا الضعیف، والمسكین، وعابر السبیل
* * * * * * * * * *  
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  باب زكاة الخضراوات
عن آبائھ، عن ]: 196ص [في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

  ).لیس في الخضراوات صدقة: (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا محمد بن ]: 1/532:الرأب[، ]2/269:العلوم[
 جمیل، عن عاصم، عن قیس، عن أبي إسحاق، عن

لیس : (عاصم بن ضمرة، عن علي بن أبي طالب، قال
  ).الخیار، والقثا، والبقل: في الُخَضِر زكاٌة

ولم : قال محمد]: 142ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
في شيء من  -یعني علیا َعَلْیھ السَّالم  -یذكر عنھ 

وكذلك بلغنا، عن معاذ حین بعثھ . الخضر كلھا صدقة
آلھ وَسلَّم إلى الیمن أنھ كان الیأخذ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو

من الخضر صدقة، وھو في ذلك الوقت حاكم من حكام 
  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وواٍل من والتھ

* * * * * * * * * *  
  باب أرض الخراج

عن آبائھ، عن ]: 197ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
یجعل على أرض الخراج  أنھ كان: علي َعَلْیھم السَّالم

من زرع البر الغلیظ درھمین، وثلثي () على كل جریب
درھم، وصاعا من حنطة، وعلى كل جریب الُبرِّ الوسط 

درھمین، وعلى كل جریب البر الرقیق درھما، وعلى 
كل جریب من النخل، والشجر عشرة دراھم، وعلى كل 



جریب القصب، والكرم عشرة دراھم، وعلى المیاسیر 
ل الذمة ثمانیة وأربعین درھما، وعلى األوساط من أھ

  .أربعة وعشرین درھما، وعلى الفقیر اثني عشر درھما
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فأما ]: 509ص 2ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
أرض السواد فقد روي عن أمیر المؤمنین علي بن أبي 
طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ لما ولي بعث رجًال من األنصار 

أربعة رساتیق من رساتیق المدائن، وعلى  على
، ونھر شیر، ونھر الملك، ونھر جوین، ()البھقنات

وأمره أن یضع على كل جریب زرع غلیظ درھمًا 
ونصفًا، وعلى كل جریب زرع وسط درھمًا، وعلى كل 

  .جریب زرع رقیق ثلثي درھم
وأمره أن یضع على كل جریب من النخل عشرة 

طبة وھو القضب عشرة دراھم، وعلى كل جریب الر
دراھم، وعلى كل جریب الكرم، وجریب البساتین التي 

  .تجمع النخل، والشجر على كل جریب عشرة دراھم
  .وأمره أن یلقي كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطریق

وأمره أن یضع على الدھاقین الذین یركبون البراذین، 
ویتختمون الذھب على كل رجل منھم ثمانیة وأربعین 

  .ادرھم
وأمره أن یضع على أوساطھم التجار منھم أربعة 

وعشرین درھما، وعلى سفلتھم وفقرائھم اثني عشر 



درھما ففعل ذلك وجبى من تلك األربعة رساتیق ثمانیة 
  .عشر ألف ألف درھم وستین ألفًا ونیفًا

وفي شفاء األوام لألمیر الحسین بن محمد َعَلْیھم السَّالم 
لى الحق َعَلْیھ السَّالم، وروى الھادي إ]: 547ص 1ج[

عن أمیر المؤمنین علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أمر عاملھ أن 
یضع على كل جریب زرع غلیظ درھما ونصفا، وعلى 
كل جریب زرع رقیق ثلثي درھم، وأمره أن یضع على 

كل جریب من النخل عشرة دراھم، وعلى كل جریب 
من القضب عشرة دراھم، وعلى كل جریب بستان الذي 
یجمع النخل والشجر عشرة دراھم، وأمره أن یلقي كل 

  .نخل شاذ عن القرى لمارة الطریق
* * * * * * * * * *  
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  باب القول في األرضین وأحكامھا
قال الحسن َعَلْیھ ]: 146ص 1ج[في الجامع الكافي 

: السَّالم فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد
  .ؤخذ منھا العشروأرُض الحجاز أرُض ُعْشٍر ی

وكل أرض فتحت عنوة فصالحوا على العشر ففیھا 
  .العشر

وأرض الري، والجبال، والجزیرة، : قال محمد
والمغرب، فتحت عنوة، فصالح أھلھا على خراج 

  .معلوم



أرض العشر كل أرض أسلم علیھا أھلھا : وقال محمد
من أھل الحرب، ومن غیرھم فھي أرض عشر ؛ ولذلك 

الحجاز، وتھامة، والیمن : مثل صارت أرض العرب
 -یعني  -یعني ومن ذلك ماكان في البریة . أرض عشر

  .بریة الكوفة من أجل أن أھلھا أسلموا علیھا
وكل أرض ُأْجِلي عنھا : الصغیر() وفي كتاب السیرة

أھُلھا، وتركوھا فھي أرض عشر، وحكمھا إلى اإلمام 
مھا قریظة، والنضیر، كان حك: یصنع فیھا مایشاء مثل

إلى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یصنع فیھا ما 
وكل أرض غلب علیھا المسلمون ، فقسمھا اإلمام . یشاء

بین الجند الذین غلبوا علیھا كما صنع رسول اللَّھ َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بخیبر فھي أرض عشر، وھي ملك 

  .لھم
فھي أرض خراج ، وكل  وإن لم یقسمھا بینھم وتركھا

ذلك إلى اإلمام یفعل في ذلك ماھو أصلح للمسلمین 
وقد قسم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ . وأرفق بھم

وَسلَّم وترك ھذا آخر قولھ في السیره الصغیر، ومن 
بعین، أو بیر، أو غیر ذلك،  -یعني- أحیا أرضًا مواتا 

وھي لھ، ولم تكن بید مالك قبلھ فھي أرض عشر، 
  .ولورثتھ من بعده

وكذلك روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 
من أحیا أرضا میتة لم تكن في ید أحد قبلھ فھي : (قال
  ).لھ
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]: 545ص 1ج[وفي الشفاء لألمیر الحسین َعَلْیھ السَّالم 
أرض افتتحھا اإلمام : أما األرضون فھي أنواع

نا أنھ ُمَخیَّر ، إن شاء َقسََّمھا بین الغانمین بالمسلمین فعند
ِقْسَمة الغنائم، وعلیھ إجماع علماء اإلسالم ، كما فعل 
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في بعض خیبر ؛ فإنھ 

قسمھ بین المھاجرین، واألنصار على ثمانیة عشر سھمًا 
إلى  ...، لكل مائة سھم؛ ألنھم كانوا ثماني عشرة مائة

وإن شاء جعلھا أیضًا في أیدي أھلھا على خراج : أن قال
یؤدونھ من دراھم معلومة، أو دنانیر معلومة، أو حب 

مكیل معلوم كما فعلھ النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في 
وأرض أحیاھا رجل : إلى قولھ... بعض أرض خیبر

  .مسلم فھي لھ، ولورثتھ من بعده، وعلیھم فیھا العشر
وھذا مما الخالف فیھ، ووجھھ قول : قال القاضي زید

من أحیا أرضا َمَواتًا ((النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
إلى )) فھي لھ، ولورثتھ من بعده، ولیس ِلِعْرِق ظالم حق

وأرض أجلى عنھا أھلھا الكافرون ، قبل أن : قولھ
فھذه یوجف علیھم بخیل، أو ركاب، أو یقاتلوا مثل فدك 

إلمام المسلمین ، ینفق منھا على نفسھ وأسبابھ، ویضع 
حیث یشاء ، كما كانت لرسول اللَّھ () منھا مایرتفع

  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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 2ج[قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجرید 
فمنھا أرض افتتحھا : اعلم أن أحكامھا تختلف]: 56ص

عنوة، واقتسموھا بینھم فھي لھم ملك، وال  المسلمون
یلزمھم فیھا إال الُعُشر، وأرض أسلم علیھا أھُلھا طوعًا 
فلیس علیھم فیھا إال العشر، وأرض أحیاھا رجل مسلم 

فھي لھ، وال یلزمھ فیھا أیضًا إال العشر، وھذا 
  .منصوص علیھ في األحكام

ت واألصل فیھا أن األرضین التي سبیلھا ماذكرنا صار
ملكًا للمسلمین من غیر أن ُیعلق بھا حق ألحد، فال 

یلزمھم فیھا إال الُعُشر ، أو نصف الُعُشر ؛ لقولھ َصلَّى 
فیما سقت السماء الُعُشر، : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

على أن ھذه الجملة )) ومایسقى بالدوالي نصف الُعُشر
الخالف فیھا بین المسلمین، وإنما الخالف في أرض 

بنفس الغلبة، أو بأن () الفتوح أنھا تكون ملكًا للغانمین
  .یقسمھا اإلمام فیما بینھم إذا رأى ذلك صالحًا

: وقال القاضي زید بن محمد رضي اهللا عنھ في الشرح
وال خالف في أن األرض المغنومة إذا قسمت بین 

الغانمین أنھا تصیر ملكا لھم ، ویلزمھم فیھا العشر، أو 
  .نصف العشر

وأرض أسلم أھلھا طوعًا فھي لھم، ویلزمھم فیھا : ھوفی
  .العشر كأرض الیمن والحجاز، وھذا الخالف فیھ

وأرض أحیاھا رجل مسلم فھي لھ ولورثتھ من : وفیھ
بعده، ویلزمھم فیھا العشر، وال خالف فیھ أیضًا ، وذلك 

من أحیا أرضًا فھي : ((لقولھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).تھ من بعده ، ولیس لعرق ظالم حقلھ ولورث



وإنما یلزم العشر إذا لم یكن : قال أبو العباس: وفیھ
سقیھا من ماء الخراج ، بأن یكون إحیائھا باستنباط عین 
منھا نفسھا، أو بیر، أو قناة، أو سقاھا بماء السماء فیلزم 

  .فیھا العشر باإلجماع
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ع المشركین وال خالف في جواز المصالحة م: وفیھ
على مال ، وأنھ یؤخذ منھم ما وقعت المصالحة علیھ ، 
  .كما فعل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مع أھل نجران

وال خالف أن مال الخراج ، ومال الصلح فيٌّ : وفیھ
  .الصدقة

وال خالف أن من َتَحجَّر أرضًا، وأراد عمارتھا : وفیھ
  .فإنھ أولى بھا من غیره

: قال محمد بن عبداهللا َعَلْیھما السَّالم في سیرتھ :وفیھ
یؤخذ خراج األرض والجزیة في كل سنة مرة، وال 

  .خالف فیھ
وحكى علي بن العباس إجماَع أھل البیت َعَلْیھم : وفیھ

السَّالم على أن الخراج الیصح إال إذا زرعت خیفة أن 
  .تضرب بآفة فوجب رد المأخوذ منھ

مام أن یدفع األرض التي أحیاھا وال خالف أن لإل: وفیھ
المسلم إلى مسلم آخر إذا عطلھا األول ثالث سنین 

  .احتیاطًا
* * * * * * * * * *  



  باب زكاة أموال التجارة
، ]192ص[في المجموع : قد تقدم في باب ماعفي عنھ

، وشرح ]1/564:الرأب[، ]1/289:العلوم[واألمالي 
ن آبائھ مارواه زید بن علي، ع] 2ج 65ص[التجرید 

عنھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ عفا عن اإلبل 
إلى قولھ والدر، والیاقوت، والزمرد مالم یرد ..العوامل

  )).وما الیرد بھ تجارة((بھ تجارة، وفي لفظ 
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()] كان[كل مال ]: 65ص 2ج[وفي شرح التجرید 
للتجارة إذا بلغت قیمتھ النصاب، وحال علیھ الحول 

جب فیھ ُرْبُع ُعُشِر قیمتھ ، ثیابًا كانت األموال، أو و
ماشیة، أو مأكوال، أو غیر ذلك وھذه الجملة منصوص 
علیھا في األحكام، والمنتخب، وھو قول عامة الفقھاء، 

  .وُحكي الخالف فیھ عن مالك وصاحب الظاھر
عن الحسن، ]: 149ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

  .ومحمد نحو مافي التجرید
: البحر لإلمام المھدي أحمد بن یحیى َعَلْیھ السَّالموفي 
العترة، وأكثر الفقھاء، وتصیر للتجارة بنیتھ لھا : مسئلة

عند ابتداء ملكھ باالختیار ، فال تغني النیة وحدھا 
  .كالسوم، وكالسفر الیكفي نیتھ في القصر
وال خالف أن : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح

  .لمجرد النتاج فال زكاة فیھاالحمیر إذا كانت 



إن العبید الذین ُیْمَسكون للخدمة، والتصرف في : وفیھ
التجارة الزكاة علیھ في ثمنھم، وكذلك الدور، 

والحوانیت التي ھي مساكن، أو متاجر، وكذلك الخیل، 
والبغال، والحمیر التي تكون للركوب ، فالزكاة في 

  .شيء منھا
بعضھ في  نص على بعضھ في األحكام ، وعلى

  .المنتخب ، وھو مجمع علیھ
  .إلخ، ونحوه..واألصل في ذلك خبر زید بن علي عفى

ولو أن رجال اجتمع عنده في َوَبِر َأْنَعِامھ، : وفیھ
وَأْصَواف أغنامھ، وألبانھا، وسمونھا ماقیمتھ تبلغ قیمة 

النصاب لم یجب علیھ الزكاة، والخالف أن ھذه األشیاء 
: قال. لكھا لمجرد الملك والقنیةالزكاة فیھا على من یم
  .وھو مما الخالف فیھ

الیزكي المضارب عن : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم: وفیھ
مال المضاربة إال بأمر رب المال، فإن أخرجھا من 

  .وھذا مما الخالف فیھ. غیر أمره كان ضامنا 
* * * * * * * * * *  
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  باب ماُیْؤخذ من أھل الذمة
فأما المقدار المأخوذ ]: 69ص 2ج[لتجرید في شرح ا

منھم فاألصل فیھ مارواه زید بن علي، عن أبیھ، عن 
أنھ كان یجعل على : جده، عن علي َعَلْیھ السَّالم



المیاسیر من أھل الذمة ثمانیة وأربعین درھمًا، وعلى 
األوساط أربعة وعشرین درھمًا، وعلى الفقراء اثني 

  .عشر درھما
مثُلھ عن ]: 197ص[یھ السالم وفي مجموع زید عل

  ).وعلى الفقیر: (آبائھ، عن علي علیھ السالم بلفظ
یؤخذ من تجار ]: 68ص 2ج[وفي شرح التجرید أیضًا 

أھل الذمة نصف عشر مایأتون بھ من أموالھم ، 
ویتجرون فیھ على المسلمین في أرض اإلسالم إذا أتوا 

من بلد شاسع إلى بلد شاسع فاما من اتجر منھم في 
مصره فال یؤخذ منھ شيء سوى الجزیة، وھذا 

، والمنتخب ]179ص[منصوص علیھ في األحكام 
  ].89ص[

وعلى ذلك وقعت : قال الھادي إلى الحق َعَلْیھ السَّالم
  .المصالحة

أن اإلجماع حاصل ًأْن الجزیَة على ]: 70ص 2ج[وفیھ 
النساء، والعلة فیھ أنھن لسن من أھل القتال، فكل من لم 

  .ھل القتال فال جزیة علیھیكن من أ
إنما ]: 90ص[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في المنتخب 

وأما النساء فمنع رسول اللَّھ َصلَّى . جعلت فدیة من القتل
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من قتلھن ؛ ألنھن ضعفاء، وال 

  .امتناع عندھن، وال حمل سالح فیھن
من أھل  مایؤخذ: وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا

فمنھ مایؤخذ من رؤوسھم، : الذمة سوى بني تغلب ینقسم
ومنھ مایؤخذ من أموالھم نص علیھ في الجامعین، وال 

  .خالف في إیجاب الجزیة على ھؤالء على الجملة
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وتؤخذ الجزیة ممن یقاتل، ویقتل إذا لم یقبل : وفیھ
الجزیة دون غیرھم من النساء، والصبیان، والممالیك 

و قول أبي حنیفة والشافعي، وال خالف فیھ، وذلك وھ
والنساء، . ألن اآلیة جعلت الجزیة بدل عن القتل

والصبیان لیسوا من أھل القتل، والمقاتلة للنھي عن 
  .قتلھم

* * * * * * * * * *  
  القول فیما یؤخذ من نصارى بني تغلب

ھم قوم كانوا قد ]: 90ص[في المنتخب قال َعَلْیھ السَّالم 
فوا أن تؤخذ منھم الجزیة، وسألوا أن ُتَضاعف علیھم أن

الصدقة فُأِجْیُبوا إلى ذلك وُشِرط علیھم أن ال ُیْدِخلوا 
أوالدھم في دینھم، وُعوِھُدوا على ذلك، فأوجب علیھم 
رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في أموالھم كلھا 

ائتي ضعفي مایجب على المسلمین من الزكاة، في الم
درھم قفلة عشرة دراھم، وفي عشرین مثقاًال من الذھب 

مثقال، وفي خمس من اإلبل شاتان، وفي عشرین من 
الغنم شاة، وفي خمسة عشر من البقر تبیع أو تبیعھ، 

وفي الطعام ماكان یؤخذ منھ العشر أخذ منھم الخمس، 
فھذه . وما كان یؤخذ فیھ نصف العشر أخذ منھ العشر

  .م ، وما یجب علیھمجملة مایؤخذ منھ
في ]: 213ص 1ج[وفي األحكام قال َعَلْیھ السَّالم 

نصارى بني تغلب ونقضھم للشرط، وكذلك یروى عن 



أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ أنھ 
َلِئْن َمكََّن اللَّھ وطأتي َألْقُتَلّن رجالھم، : (كان یقول

لھم؛ ألنھم قد نقضوا وَألْسِبَینَّ ذراریھم، وآلُخَذنَّ أموا
  ).عھدھم، وخالفوا شرطھم بإدخالھم ألوالدھم في دینھم

* * * * * * * * * *  

)1/338(  

  

  تعجیل الزكاة قبل وقتھا
]: 194ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

وكما أوجدناك عن الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
الناس بھ العباس عمھ في قبض ذلك، وأخذه من أقرب 

فقد نروي ویروون أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم َتَعجَّل من العباس زكاة مالھ قبل وقت وجوب 

  ().الزكاة علیھ
وتعجیل الزكاة جائزة ]: 76ص 2ج[وفي شرح التجرید 

إن ذلك مروي عن رسول : نبھ علیھ في األحكام بقولھ. 
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في العباس رحمھ اللَّھاللَّھ َصلَّى اهللا 

* * * * * * * * * *  
  الھدیة للمصدق

]: 501ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
وفي ذلك ما بلغنا عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
رحمھ اللَّھ أنھ استعمل رجًال على بعض األعمال، فلما 

سلیف من دراھم یحملھ كان رأس السنة عزلھ، فأتى ب



حتى طرحھ بین یدي أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب، 
یاأمیر المؤمنین ھذا أھداه إليَّ أھل عملي، ولم : فقال

یھدوه قبل أن تستعملني، وال بعد ما نزعتني، فإن كان 
فقال لھ أمیر المؤمنین : لي أخذتھ، وإال فشأنك بھ، قال

، وأمر ())كان غلوًال أحسنت لو أمسكتھ: (َعَلْیھ السَّالم
  .بھ لبیت المال

: روى محمد نحوه بلفظ]: 152ص[وفي الجامع الكافي 
  .إلخ..بلغنا

عن أمیر المؤمنین ]: 72ص 2ج[وفي شرح التجرید 
  ).ھدایا األمراء غلول: (َعَلْیھ السَّالم أنھ قال

* * * * * * * * * *  
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  باب من تحل لھ الصدقة ومن ال تحل لھ
ِإنََّما الصََّدَقاُت {: لَّھ سبحانھقال ال

  ].60:التوبة[}اآلیة..ِلْلُفَقَراِء
  ]:194ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

فھم الذین الیملكون إال المنزل، والخادم، : فأما الفقراء
  .وثیاب األبدان، فھؤالء ھم الفقراء

: وأما المساكین الذي نحب لھم أن یأخذوا من الصدقة
  .فھم أھل الحاجة، والفاقة، واإلضطرار إلى أخذھا

فھم الجباة لھا ، المستوفون لكیلھا : والعاملون علیھا
  .وأخذھا من أیدي أربابھا



فھم أھل الدنیا المائلون إلیھا، الذین : والمؤلفة قلوبھم
الیتبعون المحقین إال علیھا، وال غنى بالمسلمین عنھم، 

م على عدوھم، وإما وال عن تألفھم ؛ إما لیتقوى بھ
تخذیًال وصدًا عن معاونة أضدادھم كما فعل رسول اللَّھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ویجب على اإلمام أن یتألفھم 

  .لذلك وعلیھ، وینیلھم بعض مایرغبون فیھ
فھم المكاتبون الذین یكاتبھم موالیھم على : وأما الرقاب

نھم في ذلك بقدر شيء معلوم، فیجب على اإلمام أن یعی
  .ما یرى على قدر ضعف حیلتھم وقوتھا

فھم الذین قد لزمتھم الدیون من غیر : وأما الغارمون
سرف، وال سفھ، وال إنفاق في معصیة فیجب على 

اإلمام أن یقضي عنھم ماعلیھم من دیونھم، ویعطیھم من 
  .بعد ذلك ما یقیمھم ، ویحییھم ، ویقوتھم ، ویكفیھم

أن یصرف جزء السبیل في التقویة  فھو: وأما السبیل
للمجاھدین، واإلستعداد بالقوة للظالمین مما یتقوى بھ من 

الخیل والسالح، واآلالت علیھم، وذلك ماأمر اللَّھ 
... َوَأِعدُّوا َلُھْم َما اْسَتَطْعُتْم{: سبحانھ بھ فیھم فقال

  ].60:األنفال[}اآلیة
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. المسافر الضعیف فھو مار الطریق: وأما ابن السبیل
فیعان بما ُیِقْیَتھ ویكفیھ من قلیل، أو كثیر یدفع إلیھ اإلمام 

-مما لھ في یده مایقوم بھ في كرائھ، ونفقتھ، وما یكون 



في كسوتھ حتى ینتھي ، ویصل إلى  -إن كان عاریًا
  .بلده

عن آبائھ، ]: 193ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
ال یأخذ الزكاة من لھ : (قالعن علي َعَلْیھم السَّالم، 

  ).خمسون درھما، وال یعطاھا من لھ خمسون درھما
عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 200ص[وفیھ 

كفى : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
بالمرء إثمًا أن یضیع من یعول، أو یكون عیاًال على 

التحل : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، وقال َصلَّى اهللا))الناس
  )).الصدقة لغني، وال لقوي، وال لذي مرة سوي

عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، عن رسول ]: 200ص[وفیھ 
اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ أتاه رجل یسألھ 

التحل : ((الصدقة، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
لذي دم ُمْفِظع، أو لذي ُغْرٍم ُمْوِجع، : الصدقة إال لثالثة
  )).أو لذي فقر ُمْدِقع

فذكر أنھ أحد الثالثة : (قال أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم
  ).فأعطاه درھمًا
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حدَّثنا أبو ]: 427ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو : أحمد علي بن حسین الدیباجي البغدادي، قال

: الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن ماتي، قال
حدَّثني أحمد بن عیسى، : حدَّثنا محمد بن منصور، قال



عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، 
قال رسول اللَّھ : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

مثل )) ...كفى بالمرء إثمًا: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
من ((وزاد )) مرة سوي: ((إلى قولھ..مافي المجموع

  )).الناس
المراد بھ عندنا التصدق من : قال أبو طالب الحسني

  .الناس
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

وحدَّثنا محمد إلى ]: 1/522:الرأب[، ]2/265:العلوم[
أن یضیع : ((آخر السند، والحدیث بغیر زیادة، وبلفظ

  )) .یقوت، أو یكون عیاًال على المؤمنینمن 
التحل الصدقة لقوي إذا وجد مایحل لھ : قال محمد

اكتسابھ، وإذا لم یجد مایحل لھ اكتسابھ صلح لھ أن یأخذ 
  .الصدقة
بھذا السند ]: 1/522:الرأب[، ]2/265:العلوم[وفیھا 

عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ أتاه رجل یسألھ الصدقة، فقال 
) لذي دین مدقع: (مافي المجموع بلفظ إلخ..علي

، إال أنھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، ولم )فأعطاه دینارًا(و
  .یرفعھ
َأْخَبرني ]: 1/523:الرأب[، ]2/265:العلوم[وفیھا 

قال رسول اللَّھ َصلَّى : جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال
 التحل الصدقة لغني، وال لذي: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .عنى بھ َعَلْیھ السَّالم المسألة التحل لھما())) مرة سوي
وروى عبداهللا بن مسعود عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 



من سأل ولھ ما یغنیھ كان َخُدوشًا في : ((وَسلَّم قال
  )).وجھھ یوم القیامة
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  یارسول اللَّھ وما غناه ؟: قالوا
  )).ا من الذھبخمسون درھمًا، أو قیمتھ: ((قال

وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أن رجًال من 
یارسول اللَّھ إني كنت تحملت : بني ھالل سألھ، فقال

: حمالة، فقال لھ رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
رجل َتَحمَّل حمالة ، : إن المسألة التحل إال لثالثة((

تى یصیبھا، ورجل أصابتھ جائحھ، فَحّلت لھ المسألة ح
فذھب مالھ فحلت لھ المسألة، ورجل أصابتھ فاقة شدیدة 

  )).قد حلت لھ المسألة: حتى یقول ذووا الحجى من قومھ
: أنھ قال: وذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

التحل المسألة إال لذي فقر مدقع، أو دم موجع، أو ((
ي معنى ماقال رسول اللَّھ َصلَّى فھذا عند)) غرم مفظع

اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم التحل الصدقة لغني، وال لذي مرة 
  .سوي
جعفر، عن ]: 1/539:الرأب[، ]2/273:العلوم[وفیھا 

من : فإنھم یقولون: قیل لھ: إلى قولھ... قاسم بن إبراھیم
لھ خمسون درھمًا، أو قیمتھا من الذھب التحل لھ 

یعني بھ المسألة، وقد روي عن علي  ھذا: الزكاة، قال
  .رحمة اهللا علیھ



حدَّثني علي ]: 1/535:الرأب[، ]2/271:العلوم[وفیھا 
الأرى سبیل : بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ، قال

الصدقات في جمیع الوجوه إال واحدًا، وال أرى الروایة 
الصحیحة الموافقة لإلجماع والكتاب إال على أن الصدقة 

رأیتھم مجمعین على أن من كان لھ ال تحل لغني، و
َمْسَكُن َیْسُكنھ ، وَخاِدم َیْخُدُمھ ، ومتاع بیت الغنى بھ 

  .عنھ فالصدقة لھ حالل
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عن القاسم َعَلْیھ ]: 159ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
السَّالم مثل الروایات عنھ في األمالي، وكذا الروایة عن 

  .أحمد بن عیسى فیھ مثلھا
روي عن النبي َصلَّى اهللا : الحسن بن یحیىقال : وفیھ

التحل الصدقة لغني، وال : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
، ومن لم -یعني إذا كان صحیحًا قویًا- لذي مرة سوي 

یكن لھ خمسون درھما یحول علیھا الحول حل لھ أخذ 
  )).الزكاة
یروى : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم]: 160ص 1ج[وفیھ 

: جعفر محمد بن علي َعَلْیھما السَّالم أنھ قال عن أبي
. الیعطى رجل واحد من الزكاة أكثر من مائتي درھم

: ویروى عن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
الیعطى أكثر من خمسین درھمًا، وال یعطى من لھ 

  .خمسون درھمًا



فقول محمد بن علي َعَلْیھ : قال الحسن َعَلْیھ السَّالم
  .فیھ سعة ورخصة وقول جعفر صواب: المالسَّ

یعطى الفقیر من الزكاة خمسین : وقال الحسن ومحمد
  .درھمًا، وال یعطى من لھ خمسون درھمًا

  .وروى محمد بإسناده، عن علي َعَلْیھ السَّالم، مثل ذلك
قال ]: 1/543:الرأب[، ]2/275:العلوم[وفي األمالي 

فال یأخذ لكل  إن أخذ لنفسھ مائتین إال شیئًا: أبو جعفر
َعیِّل مثل ذلك، وإن أخذ خمسین فیأخذ لكل عیل ممن 

  .تجب علیھ نفقتھ مثل ذلك، وھذا ال اختالف فیھ
* * * * * * * * * *  
  من أخذ الصدقة) ع(باب منع أھل البیت

في صحیفة اإلمام علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 
قال : قال عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم،]: 463ص[

إنا أھل بیت : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
التحل لنا الصدقة، وُأِمْرنا بأسباغ الوضوء، وأن الننزي 

  () ))حمارًا على عتیقة
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قال أحمد، والقاسم، ]: 162ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
التحل الصدقة لبني ھاشم الذین جعل : والحسن، ومحمد

  .ھ لھم الخمساللَّ
التحل لھم الصدقة ؛ لما أكرم : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم

اللَّھ بھ نبیھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم من الخمس، ولما 



جاء في ذلك عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
  .من التشدید على نفسھ ، وعلیھم

: ، عن جده القاسمعن أبیھ]: 197ص 1ج[وفي األحكام 
  .مثُلھ

، ]2/303:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
  .نحُوه: عن جعفر، عن القاسم]: 1/587:الرأب[

: قال محمد]: 1/586:الرأب[، ]2/303:العلوم[وفیھا 
سالت أحمد بن عیسى، عّما روي في بني ھاشم أنھم 

تكون ھذه الزكاة التي یخرجھا : التحل لھم الصدقة، قلت
  .أموالھم من الصدقة التي التحل لھم الناس من

  .نعم: قال
  التحل لھم الصدقة وإن منعوا الخمس ؟: قلت
لیس منعھم ما أحل اللَّھ . نعم، وإن منعوا الخمس : قال

لھم یجوز لھم أخذ ماحرم علیھم إال من ضرورة بمنزلة 
  .المیتة

روى محمد بن : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ
الم، عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ القاسم َعَلْیھ السَّ

وَسلَّم أنھ منع بني ھاشم من تولي عمالتھا لما سئل عن 
  )).إنھا غسالة أوساخ الناس: ((ذلك فقال

واألظھر أن تحریم الصدقة : قال أبو طالب: وفیھ
الواجبة على بني ھاشم مجمع علیھ، وقد روي عن أبي 

وال خالف أن بني . لھمأنھا تحل : حنیفة روایة شاذة
  .أمیة تحل لھم الصدقة، وأمیة ھو ابن عبد شمس
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 1ج[وأما زكاة بعضھم لبعض ففي الجامع الكافي 
روى محمد بإسناده عن علي َعَلْیھم السَّالم ]: 162ص

نحن أھل البیت التحل لنا الصدقة ، إال صدقة : (أنھ قال
  ).بعضنا على بعض

في صدقة رسول اللَّھ َصلَّى  وعن حجر المدري أنھ قال
أن یأكل أھلھ منھا بالمعروف غیر : اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .المنكر
ھذا األثر موافق لروایة أبي جعفر َعَلْیھ : قال محمد

: السَّالم عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
التحل الصدقة آلل محمد إال صدقة الماء، أو صدقة ((

  )).ھم على بعضبعض
  .وعن علي بن الحسین أنھ كان یشرب من ماء الصدقة

]: 575ص 1ج[وفي الشفاء لألمیر الحسین َعَلْیھ السَّالم 
وأما زكاة بعضھم لبعض فذكر الناصر لدین اللَّھ أحمد 

بن یحیى الھادي في جوابھ للقاسم بن محمد بن القاضي 
 وقد سألھ عن زكاة الطالبیین ھل تجوز لبعضھم من

الذي : بعض أو ال ؟ فأجابھ الناصر لدین اللَّھ بما لفظھ
سمعنا من آبائنا صلوات اهللا علیھم أن صدقات آل 
رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم تجوز لھم، 

: ولضعفائھم، ولفقرائھم، ومساكینھم دون كل أحد قال
  .واهللا الموفق للصواب. وھو عندي كذلك 

عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ () الوافيوذكر في بعض نسخ 
ُیَجوُِّز صدقات آل محمد صلى اهللا علیھ وعلیھم بعضھم 



  .لبعض
وذكر مثلھ عن زید بن علي، ومحمد بن یحیى الھادي 
  .َعَلْیھم السَّالم، وحملھ القاضي زید على صدقات النفل

وكالمھم یدل بحقیقتھ على خالف حملھ وھو جواز 
  .صرف زكوات بعضھم لبعض
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واألولى : ومثلھ نص القاسم بن علي في كتاب التفریع
عندنا تحریم الزكاة أجمع على بني ھاشم سواء كانت 

الزكاة منھم، أو من غیرھم لعموم األخبار، وھو یجب 
اجراؤھا على عمومھا إال بمخصص وال مخصص لما 

  .ھنا فوجب إجراؤه على عمومھ
حاشیتھ على ماذكره  قال األمیر صالح المتمم للشفاء في

األمیر الناصر للحق الحسین بن محمد في الشفاء من 
  :دعوى عدم المخصص مالفظھ

وأقول إن العمومات التي تقدمت مخصوصة بما رواه 
سادات آل أبي طالب عن زین العابدین، عن العباس بن 

یارسول اللَّھ إنك حّرمت علینا : عبد المطلب أنھ قال
: قات بعضنا لبعض ؟ فقالصدقات الناس، فھل تحل صد

  )).نعم((
وھذا الحدیث یشھد بما ذكره زید بن علي، وأحمد بن 

وأبو : وأظنھ: قلت- ، )ع(یحیى، ومحمد بن یحیى، و
وھو الذي رواه أحمد بن یحیى عن  - العباس الحسني



آبائھ، وھو قول حي اإلمام المتوكل على اللَّھ المطھر بن 
بن المطھر، وقد یحیى قدس اللَّھ روحھ، وولده محمد 

روى ذلك لي الثقة عن حي اإلمام الناصر للحق شرف 
  .الدین طود العترة

وال : وھو األمیر الحسین صاحب ھذا القول، قال: قلت
أدري ھل ذلك منھ متقدم على ھذا القول، أو متأخر، 

  ().انتھى
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: وقال الحاكم النیسابوري صاحب المستدرك رحمھ اهللا
حدَّثنا أبو محمد الحسن : صول الحدیثفي كتاب معرفة أ

بن محمد بن یحیى بن الحسن بن جعفر بن عبید اللَّھ بن 
الحسین بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب ابن 
أخي طاھر العقیقي، حدَّثنا أبو محمد إسماعیل بن محمد 

حدَّثني علي بن : بن إسحاق بن جعفر بن محمد، قال
زید، عن عمھ عمر بن  جعفر بن محمد، عن الحسین بن

یارسول اللَّھ : علي بن الحسین، عن أبیھ أن العباس، قال
إنك حرمت علینا صدقات الناس، فھل تحل لنا صدقات 

  )).نعم: ((بعضنا لبعض ؟ قال
فرأیت مشیخة أھل بیتي : قال الحسین: قال الحاكم

یشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بني ھاشم، 
  .ن لبني ھاشمویكرھونھ مالم یك

وقال اإلمام الھادي َعَلْیھ السَّالم في المجموعة الفاخرة 



في جوابھ على مسائل الحسن بن عبداهللا ]: 443ص[
بل قولنا إنا نتبرأ إلى اللَّھ ممن استحل العشر : الطبري

إنھ : من آل رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وقال
  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمحالل من غیر آل رسول اللَّھ 

* * * * * * * * * *  
باب المنع من تسلیمھا إلى الكفار ونحوھم واألقارب 

  والممالیك
أجمع آل : قال الحسن بن یحیى: في الجامع الكافي

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن یتعمدوا 
ال یتعمدوا بھا بالزكاة أھل المعرفة والحق والموافقة،و

أھل الخالف والعداوة، وكذلك الصدقات، والكفارات، 
  .والفطر، ونحو ذلك
أما األبوان، ]: 85ص 2ج[وفي شرح التجرید 

واألوالد، والمملوك، والمدبر، وأم الولد، فال خالف أنھ 
  .الیجوز للرجل أن یعطیھم شیئًا من زكاتھ
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أنھم الیعطون  وأما سائر من تلزمھ نفقتھم فالوجھ في
من الزكاة شیئًا أنھ الخالف في األبوین، والولد أنھم 

الیعطون، فكذلك سائر من ذكرنا لعلة لزومھ نفقاتھم، 
وكل من لزمتھ نفقتھ الیجوز أن یعطیھ شیئًا من زكاتھ ؛ 

ألنھ یكون مخففًا عن نفسھ، ومنتفعًا بھ، وال یجوز 
  .لإلنسان أن یجعل زكاتھ نفعًا لنفسھ



ودفعھا إلى : قاضي زید رحمھ اهللا في الشرحوقال ال
  .الكفار الیجوز باإلجماع، والتشبیھ كفر باإلجماع

وال خالف أن دفعھا إلى اآلباء واألمھات الیجوز : وفیھ
وإن علوا، وال إلى األوالد وإن سفلوا ، سواء وجبت 

نفقة ھؤالء على الُمَزكِّي، أم لم تجب، ویدخل في ذلك 
  .روا من ذوي األرحامأوالد البنات وإن صا

وال خالف أن دفعھا إلى ممالیكھ ومدبره وأمھات : وفیھ
  .أوالده الیجوز

 1ج[وقال األمیر الحسین رحمھ اللَّھ في الشفاء 
وأجمعت األمة على أن الزكاة ال یجوز ]: 577ص

  .صرفھا إلى الكفار
واإلجماع منعقد بین أھل اإلسالم ]: 578ص 1ج[وفیھ 

لى اآلباء وإن علوا، أو إلى على أن دفع الزكاة إ
األمھات، وإن علون، أو إلى األوالد، وأوالدھم وإن 

  .سفلوا الیجوز
وال یجوز صرفھا عند آبائنا َعَلْیھم السَّالم إلى األقارب 

الذین تجب نفقتھم على المخرج للزكاة إلیھم ؛ ألنھ یكون 
منتفعًا بھا من حیث أسقط بدفعھا إلیھم مایجب علیھ من 

  .وذلك الیجوزنفقتھم 
وأما األقارب الذین التجب نفقتھم فھم بذلك أولى من 

  .غیرھم
وال یجوز أن یعطي زكاتھ ]: 579ص 1ج[وفیھ 

ممالیكھ، وال مدبریھ، وال أمھات أوالده، وھو إجماع 
  .كافة العلماء

* * * * * * * * * *  
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  باب صدقة الِفْطر
عن آبائھ، عن ]: 197ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم قال
صدقة الفطر على المرء المسلم یخرجھا : ((َوآلھ وَسلَّم

عن نفسھ، وعن من ھو في عیالھ، صغیرًا كان أو كبیرًا 
، ذكرًا أو أنثى، حرًا كان أو عبدًا، نصف صاع من بر، 

  )).شعیرمن () أو صاع من تمر، أو صاع
 1ج:الرأب[وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/305:العلوم[، ]590ص
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي 

: خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
صدقة : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الفطر على من كان من عیالك صغیرًا، أو كبیرًا، أو 
  )).مملوكًا لكل اثنین صاع، وقد یجزي نصف صاع

  .یعني عن واحد نصف صاع: قال أبو جعفر
]: 1/591:الرأب] [2/306:العلوم[وبھ قال حدَّثنا محمد 
حدَّثني أبو ضمرة، عن جعفر، : عن أبي الطاھر، قال

:  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم قالعن أبیھ عن النبي َصلَّى اهللا
صدقة الفطر على كل صغیر، أو كبیر، حر، أو عبد، ((

  )).وعلى من تمونون
َأْخَبرنا عباد، ]: 2/268:العلوم[، ]1/530:الرأب[وفیھا 

عن حاتم بن إسماعیل، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، 



فرض رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على : قال
صغیر وكبیر ، حر و عبد ممن ُیمونون صاعًا من كل 

تمر، أوصاعًا من زبیب، أو صاعًا من شعیر على كل 
  .إنسان

وروى محمد عن النبي َصلَّى اهللا : وفي الجامع الكافي
صدقة الفطر عن كل صغیر، : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  )).وكبیر ، حر أو عبد، وعلى من تمونون
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زكاة الفطر على من جرت : (َعَلْیھ السَّالم قال وعن علي
  ).علیھ نفقتھ

واألصل فیھ حدیث ]: 87ص 2ج[وفي شرح التجرید 
زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
، صدقة الفطر على الرجل المسلم یخرجھا عن نفسھ((

وعمَّن ھو في عیالھ، صغیرًا كان أو كبیرًا، حرًا أو 
  )).عبدًا، ذكرًا أو أنثى

فرض رسول اللَّھ َصلَّى : وحدیث جعفر، عن أبیھ، قال
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صدقة الفطر على كل صغیر وكبیر 

  .، حر وعبد ، ذكر وأنثى ، ممن تمونون
ھا على الخالف في وجوب: قال القاضي زید في الشرح

  .المسلم على الجملة
وال خالف أنھ إذا أخرج مما یأكلھ فإنھ یجزي، : وفیھ



وكذلك إذا عدل من األدنى إلى األعلىفإنھ یجوز 
  .باإلجماع

واألحب أن الیعدل إلى األدون ألنھ أدخل في المواساة، 
  .واألخذ باالفضل، وال خالف فیھ

وم وال خالف في جواز إخراجھا في أول النھار ی: وفیھ
  .العید فكذلك في آخره، والمعنى أنھ یوم الفطر

فإن مضى عنھ یوم الفطر وھو الیلزمھ صدقة : وفیھ
الفطر إلعدامھ، ثم أیسر في الیوم الثاني لم یلزمھ 

إخراجھا، وھذا الخالف فیھ، وإنما الخالف فیمن أیسر 
  .یوم الفطر

وال ) ح(وال یجب إخراجھا عن الجنین، وھو قول : وفیھ
  .ھخالف فی

]: 215ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
زكاة الفطر تجب على كل عیل من عیال من كان من 

المسلمین یجد السبیل إلیھا، وھي شيء جعلھ رسول اللَّھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وفرضھ على المسلمین، 

  .وأمرھم بأدائھ في یوم فطرھم
* * * * * * * * * *  
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  صدقة الفطر عن المیت
: وبھ قال]: 365ص[في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

َأْخَبرنا علي بن الحسین الدیباجي البغدادي، عن أبي 



الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن ماتي، عن 
محمد بن منصور، عن محمد بن راشد، عن إسماعیل 

أن : بیھبن أبان، عن غیاث، عن جعفر بن محمد، عن أ
الحسن والحسین ابني علي َعَلْیھم السَّالم كانا یؤدیان 

زكاة الفطر عن علي َعَلْیھ السَّالم حتى ماتا، وكان علي 
  .بن الحسین وأبو جعفر یؤدیان عن أبویھما

وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
بھذا السند من محمد ] 1/595:الرأب[، ]2/308:العلوم[

عن أبیھما أعني علیًا وأبو جعفر، وزیادة حتى : إلخ بلفظ
  .مات

  .وأنا أودیھا عن أبي: قال أبو جعفر
 1ج[ومثل ھذا الذي في أمالي أحمد في الجامع الكافي 

یؤدیانھا : بھذا السند من محمد بلفظ]: 163ص
  .إلخ..وآبائھما

، ]2/308:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
حدَّثنا أبو : ، قالوحدَّثنا محمد]: 1/596:الرأب[

أنھ كان یعطي صدقة : الطاھر، عن جعفر بن محمد
  .الفطر عن أبیھ یعني بعد وفاتھ

بسنده ولفظھ ]: 163ص 1ج[وھو في الجامع الكافي 
وأنا : إلخ، وزیادة قال أبو الطاھر..من غیر لفظ یعني

  .أعطي صدقة الفطر عن أبي
* * * * * * * * * *  
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  باب في الصدقة
عن آبائھ، عن ]: 199ص[مجموع زید َعَلْیھ السَّالم  في

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال
إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تعالى، : ((َوآلھ وَسلَّم

وإن الصدقة لتطفئ الخطیئة كما یطفئ الماُء الناَر، فإذا 
نھا تقع بیمین تصدق أحدكم بیمینھ فلیخفھا من شمالھ؛ فإ

الرب تبارك وتعالى، وكلتا یدي ربي سبحانھ وتعالى 
یمین، فیربیھا كما یربي أحدكم فلوَّه، أو فصیلھ حتى 

  )).تصیر اللقمة مثل أحد
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا محمد، قال]: 1/599:الرأب[، ]2/310:العلوم[
ن أبي خالد، عن حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، ع

قال : زید بن علي، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
أحدكم : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثُلھ بلفظ

  )).جبل أحد: ((بحذف یمینھ، ولفظ)) ، فلیخفھا
إن : مامعنى قولھ: قلت ألحمد بن عیسى: قال أبو جعفر

  الصدقة تقع بیمین الرب ؟
  .بقبول اللَّھ: قال

عن آبائھ، عن علي ]: 198ص[وفي المجموع لزید 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َعَلْیھم السَّالم، قال

ما من صدقة أعظم أجرًا عند اللَّھ عز وجل من : ((وَسلَّم
وكیف : قالوا)) صدقة على ذي رحم، أو أخ مسلم

بمنزلة الصدقة ِصالتكم إیاھم : ((الصدقة علیھم ؟ قال
  )).عند اللَّھ عز وجل

ومثلھ أیضًا في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 



بالسند المتقدم عنھ ] 1/596:الرأب[، ]2/308:العلوم[
  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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: وبھ قال]: 361ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
: بن حسین الدیباجي البغدادي، قالَأْخَبرنا أبو أحمد علي 

حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن 
إلى آخر سند ...حدَّثنا محمد بن منصور: زید ماتي، قال

كما یطفئ : ((األمالي المتقدم والحدیث األول إلى قولھ
  )).الماء النار

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/602:رأبال[، ]2/311:العلوم[

قال : حدَّثنا عبداهللا بن موسى، عن أبیھ، عن جده، قال
إذا مات العبد : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

صدقة جاریة، أو ولد : انقطع عملھ فلم یتبعھ إال ثالثة 
ھو صالح یستغفر لھ بعده، أو ِعْلٌم َعلََّمھ َعِمَل بھ بعده ، ف

  )).یكتب لھ
وبھ قال ]: 362ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراھیم الحسني رحمھ اللَّھ، 
حدَّثنا أحمد : َأْخَبرنا علي بن داوود بن نصر، قال: قال

: حدَّثنا عباد بن یعقوب، قال: بن محمد بن سالَّم، قال
حدَّثنا أبي، عن : ، قالحدَّثنا عیسى بن عبداهللا العلوي

قال رسول : أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال



بادروا بالصدقة ، فإن : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  ())).البلىالینحط إلیھا

عن آبائھ، ]: 378ص[وفي المجموع لزید َعَلْیھ السَّالم 
لمیت بعد موتھ الیتبع ا: (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

شيء من عملھ إال الصدقة الجاریة ، فإنھا تكتب لھ بعد 
  ).وفاتھ

ویؤخذ تمام ھذا وما یلحق بھ من آخر الكتاب إن شاء 
  .اللَّھ

* * * * * * * * * *  
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  باب الخمس واألنفال
عن آبائھ، عن ]: 360ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

َخمَّس ماحواه عسكر أھل أنھ : علي َعَلْیھم السَّالم
  .النھروان، وأھل البصرة، ولم یعترض ماسوى ذلك

أن رسول اللَّھ : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم]: 356ص[وفیھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم كان ینفل بالربع، والخمس، 

إنما النفل قبل القسمة، : (والثلث، قال علي َعَلْیھ السَّالم
  ).مةوال نفل بعد القس

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/577:الرأب[، ]2/297:العلوم[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
قال رسول : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال



، ()العجماء جبار: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
، وفي ()]والبئر جبار[والھدم جبار، والمعدن جبار 

  )).الركاز الخمس
وروى محمد بن ]: 94ص 2ج[وفي شرح التجرید 

منصور، عن أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، 
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: السَّالم، قال
  )).في الركاز الخمس((

أجمع أھل العلم على : وقال محمد: وفي الجامع الكافي
أن الخمس یجب في جمیع ماغنمھ المسلمون من أموال 

  .المشركین بالسیف عنوة
الخمس واجب في : وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا

  .كل مایغنم ، وال خالف فیھ على الجملة
إنھ یخمس ، وال وما یغنم من أموال أھل الحرب ف: وفیھ

  .خالف فیھ
وكذا مایوجد من الركاز وھي كنوز الجاھلیة، : وفیھ

وھذا مما الخالف فیھ إال مایحكى عن الشافعي وأحد 
إنھ إْن وجده في دار نفسھ فإنھ یكون لھ ، وال : قولیھ

  .خمس علیھ

)1/355(  

  

قال القاسم َعَلْیھ السَّالم فیمن دخل دار الحرب من : وفیھ
إن ذلك مما سھل : وجد فیھا الطعام، والعلفالمسلمین ف



  .فیھ، فیجوز لھ تناولھ من غیر إخراج الخمس
  .وھذا مما الخالف فیھ: قال السید أبو طالب

* * * * * * * * * *  
  فصل في مصرفھ

]: 487ص 2ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
م فھو وأما سھم قربى الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّ

لمن جعلھ اللَّھ فیھم وھم الذین حرم اللَّھ علیھم الصدقات، 
آل علي، : وعوضھم إیاه بدًال منھا، وھم أربعة بطون ھم

وآل جعفر، وآل عقیل، وآل العباس، ویقسم بینھم ذلك 
إلى ...قسما سواء الذكر فیھ واألنثى، الیزول عنھم أبدًا

م علیھم وھذه األربعة البطون فھم الذي قس: أن قال
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الخمس

وفي ذلك مابلغنا، عن علي بن ]:489ص 2ج[وفیھا 
أنھ كان یقول في قولھ : الحسین بن علي َعَلْیھم السَّالم

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ {: تعالى
اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن  َوِللرَُّسوِل َوِلِذي

  .ھم یتامانا، ومساكیننا، وابن سبیلنا] 41:األنفال[}السَِّبیِل
قال أحمد، ]: 168ص 1ج[وفي الجامع الكافي قال 

وقرابُة النبي : ومحمد، وھو قول الحسن َعَلْیھ السَّالم
والتحل لھم َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الذین لھم الخمس 

آل علي، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل : الصدقة، ھم
  .العباس
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أجمع أھل العلم على : عن محمد]: 168ص 1ج[وفیھ 
أن آل علي، وآل جعفر، وآل عقیل، وآل عباس داخلون 
في الخمس لقرابتھم من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  .وَسلَّم، وأن الصدقة محرمة علیھم
وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ ]: 169ص 1ج[وفیھ 

فیما َأْخَبرنا محمد بن جعفر، عن ابن شاذان : السَّالم
أن الخمس : وروینا عن زید بن علي َعَلْیھم السَّالم: عنھ

لذي القربى الذین أسلموا مع رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
َوآلھ وَسلَّم من بني عبد المطلب الذین حرم علیھم 

  .الصدقة، وجعل لھم الخمس عوضا من الصدقة
وفي المجموع عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم قال 

في الخمس ھو لنا مااحتجنا إلیھ، فإذا ]: 356ص[
ألم تر أن اللَّھ قرننا مع الیتامى، . استغنینا فال حق لنا فیھ

والمساكین، وابن السبیل فإذا بلغ الیتیم، واستغنى 
السبیل، فال حق لھم، وكذلك نحن المسكین، وأمن ابن 

  .إذا استغنینا، فال حق لنا
أجمع المسلمون : قال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح
َوِلِذي { :على أن المراد بالقربى في قولھ تعالى

قربى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ] 41:األنفال[}اْلُقْرَبى
عد النبي َوآلھ وَسلَّم، وإنما اختلفوا في ثبوت سھمھم ب

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فعند أمیر المؤمنین َعَلْیھ 
  .السَّالم أنھ باق، وھو إجماع أھل البیت َعَلْیھم السَّالم
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فإن قیل إن اللَّھ ]: 100ص 2ج[وفي شرح التجرید 
، ولم ینسب ]41:األنفال[}ِلِذي اْلُقْرَبى..{: :تعالى قال

تمل أن یكون المراد بھ قربى القربى إلى أحد، واح
الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، واحتمل أن یكون 

المراد بھ قربى اإلمام، واحتمل أن یكون قربى الغانمین، 
  .فال متعلق لكم بظاھره

ھذا كالم فاسد ؛ ألن المسلمین قد أجمعوا على : قیل لھ
آلھ وَسلَّم، أن المراد بھ قربى الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َو

ولم یختلفوا فیھ، وإنما اختلفوا في سھمھم بعد النبي 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ، فادعى قوم أنھ بطل بموت 

ھو باق : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وقال قوم
: كما كان، واختلفوا في الوجھ الذي أخذوا بھ ، فقال قوم

بل استحلوه ، وأخذوه مع الغنى : ال قومأخذوه بالفقر، وق
  .والفقر
إن سھم ذوي : فأما قول من یقول]: 104ص 2ج[وفیھ 

القربى كان ثابتًا في حیاة رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
وَسلَّم، ثم بطل بموتھ فقول واٍه، وذلك إنھم أعطوه 

ء للقرابة، والقرابة باقیة، فال معنى إلبطال السھم مع بقا
إنما  -ال شك-على أنھ . المعنى المقتضي لھ وھو القرابة

جعل شرفًا لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فیجب 
لھم بعد موتھ قیاسًا على سائر ماشرف () أن یكون باقیًا

بھ ، من المنع من تزویج أزواجھ، وتعظیم أھل بیتھ، 
  .وتحریم الصدقة علیھم

نبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم والعلة أنھ تشریف لل
على أن المسألة إجماع أھل البیت . المانع من تأبیده 



َعَلْیھم السَّالم، وقول أمیر المؤمنین، وما كان كذلك فإنھ 
  .عندنا حجة الیجوز خالفھ
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حدَّثنا محمد بن : عن محمد مالفظھ: وفي الجامع الكافي
حسین األشقر، عن  َأْخَبرنا: علي بن خلف، قال

إسرائیل، عن حكیم بن جبیر، عن سعید بن جبیر، عن 
أعطانا أبو بكر الخمس أمارتھ، ثم : ابن عباس، قال

: أعطانا عمر شطرًا من أمارتھ، ثم دھمھ الناس، فقال
توّسعوا بھ علّي حتى أقضیكموه، فلما ولي عثمان أتیناه 

  .هھذا شيء قد قبضھ عمر فما أرى رّد: فسألناه، فقال
َأْخَبرنا محمد بن عبید، وعباد بن إبراھیم بن أبي : وفیھ

یحیى، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ أن الحسن، 
والحسین، وعبداهللا بن عباس، وعبد اللَّھ بن جعفر سألوا 

ھو لكم فإن شئتم : (علیًا حقھم من الخمس، فقال
أعطیتكموه، وإن شئتم أن تتركوه أتقوى بھ على حرب 

  .فتركوه )معاویة فعلتم
  .محمُد بن منصور: القائل أخبرنا 
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: َأْخَبرنا محمد بن عمر، عن یحیى بن آدم، قال: وفیھ
حدَّثنا محمد بن عبد : َأْخَبرنا الحكم بن ظھیر، قال



الرحمن بن أبي لیلى، عن عیسى بن عبد الرحمن، عن 
دخل علي، وفاطمة، : عبد الرحمن بن أبي لیلى، قال

مة على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ والعباس، وأسا
وَسلَّم ، فسألھ العباس ، فأعطاه، وسألتھ فاطمة فأعطاھا، 

: وسألھ أسامة فأعطاه، وسألھ علي صلى اهللا علیھ، فقال
یارسول اللَّھ ولني سھم ذي القربى من الخمس فأقسمھ (

، )فواله إیاه: في حیاتك فال ینازعنیھ أحد بعدك، قال
علي صلى اهللا علیھ یقسمھ في حیاة رسول اللَّھ فكان 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وفي والیة أبو بكر، وعمر 
حتى كان آخر والیة عمر، فبعث عمر إلى علي صلى 

إنا : (ھذا نصیبكم من الخمس فبعث إلیھ علي: اللَّھ علیھ 
فقتل عمر، وولي عثمان : ، قال)أغنیاء عنھ ھذه السنة

إني وجدت عمر لم : علي صلى اللَّھ علیھ، فقالفطلبھ 
  .فمنعھم إیاه: یعطكموه آخر سنیھ قال

* * * * * * * * * *  
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  باب في ذكر فدك
َأْخَبرنا عباد بن یعقوب، : قال محمد: في الجامع الكافي

: عن حسین بن زید، عن جعفر بن محمد َعَلْیھما السَّالم
لَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، أن فدكًا كانت لرسول اللَّھ َص

وكانت مما أفاء اللَّھ على رسولھ بغیر قتال، قال اللَّھ عز 
] 6:الحشر[}َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِھ ِمْن َخْیٍل َوَلا ِرَكاٍب{: وجل



دعا رسول ] 38:الروم[}َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ{: فلما نزلت
َسلَّم فاطمة ، فأعطاھا إیاھا، اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ و

فلما ُقِبَض رسول اللَّھ، وأبو بكر، وعمر، وُولِّي عثمان 
أقطعھا مروان، فلما ولي مروان جعل ثلثیھا لعبد الملك، 

وثلثًا لسلیمان، فلما ولي عبد الملك جعل ثلثیھ لعبد 
العزیز، وثلثًا لسلیمان، فلما ولي سلیمان جعل ثلثھ لعمر 

یعني -فلما مات عبد العزیز صارت بن عبد العزیز، 
لعمر بن عبد العزیز، فردھا على ولد فاطمة  -جمیعھا

أنقمت على أبي بكر، وعمر؟ : َعَلْیھا السَّالم، فقالوا لھ
فعزلھا، فكان یزرعھا، فكانت غلتھا یومئذ ستة : قال

وزاد علیھا مثلھا، وكان یرسل بھا : آالف دینار، قالوا
الحسین َعَلْیھما السَّالم خاصة فیقسمھا في ولد الحسن، و

  .للصغیر، والكبیر
: لما نزلت: وروى محمد بإسناده، عن أبي سعید، قال

دعا رسول اللَّھ ] 26:اإلسراء[}َوَءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّھ{
  .َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم فاطمة فأعطاھا فدك

 2ج[د قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح التجری
واألصل في ھذا ماصّح باألخبار المتواترة أن ]: 57ص

فدكًا لما أجلى عنھا أھلھا من غیر أن ُیوَجَف علیھم 
بخیل، وال ركاب صارت لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  .َوآلھ وَسلَّم
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وقال اإلمام القاسم بن محمد َعَلْیھ السَّالم في اإلعتصام 
آل محمد صلى اهللا علیھ  الیختلف]: 250ص 2ج[

وعلیھم أجمعین أن فدكًا مما أفاء اللَّھ على رسولھ من 
غیر إیجاف علیھا بخیل، وال ركاب، وكانت لرسول اللَّھ 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ملكًا، وإن النبي َصلَّى اهللا 
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنحلھا فاطمة َعَلْیھا السَّالم

لحسین الزیدي رحمھ اهللا في المحیط وقال علي بن ا
إن الفدك : قالت الشیعة وأھل البیت بأجمعھم: باإلمامة

كانت لفاطمة َعَلْیھا السَّالم، وإن أبا بكر أخرجھ من 
  .یدھا، وأخطأ في ذلك

َأْخَبرنا السید اإلمام أبو طالب یحیى بن الحسین بن : وفیھ
ا السید ابو َأْخَبرن: ھارون الحسني َعَلْیھ السَّالم، قال

َأْخَبرنا علي بن : العباس الحسني رضي اهللا عنھ، قال
َأْخَبرنا : َأْخَبرنا محمد بن عبد العزیز، قال: الحسن، قال

حدَّثني الحسین بن زید بن : حسن بن حسین العرني، قال
علي، عن عبداهللا بن الحسن أنھ أخرج وكیل فاطمة من 

ل َصلَّى اهللا فدك وطلبھا بالبینة بعد شھر من موت الرسو
أخرجني : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فلما ورد وكیل فاطمة ، وقال

صاحب أبي بكر صارت فاطمة َعَلْیھا السَّالم إلى أبي 
فدك : بكر، ومعھا أم أیمن، ونسوة من قومھا، فقالت

بیدي ، أعطاني رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
ابنت محمد أنت عندنا ی: وتعرض صاحبك لوكیلي، فقال

یشھد لي علي بن أبي : مصدقة إال أن علیك البینة، فقالت
ھاتي ، فشھد أمیر المؤمنین، : طالب، وأم أیمن، فقال

وأم أیمن ، فكتب لھا صحیفة، وختمھا، فأخذتھا فاطمة، 



یابنت محمد ھاتي الصحیفة، : فاستقبلھا عمر، وقال
  .فأخذھا، ونظر فیھا، وتفل فیھا، وخرقھا
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وروى أبو العباس الحسني رضي اهللا عنھ ھذا الخبر 
  .عن الحسین بن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم

وَأْخَبرنا : وھو في مصابیح أبي العباس رحمھ اهللا بلفظ
علي بن الحسین بإسناده، عن عبداهللا بن الحسن َعَلْیھما 

الحدیث كلھ، ...السَّالم أنھ أخرج وكیل فاطمة من فدك
  .ھلمي الصحیفة، ونظر فیھا، ومزقھا: بلفظ

بلى كانت : ( -َعَلْیھ السَّالم-وفي نھج البالغة عن علي 
في أیدینا فدك من كل ما أظلتھ السماء ، فشحت علیھا 

نفوس قوم وسخت علیھا نفوس قوم آخرین، ونعم الحكم 
  ).اهللا

وقال اإلمام المتوكل على اللَّھ أحمد بن سلیمان َعَلْیھ 
وفي األخبار المتواترة إن : ي أصول األحكامالسَّالم ف

فدكًا لما ُأْجِلي عنھا أھُلھا من غیر أن یوجف علیھم 
بخیل ، وال ركاب صارت لرسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  .َوآلھ وَسلَّم
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الّصَیام
عن آبائھ، عن ]: 202[في مجموع اإلمام زید بن علي 

لما كان أول لیلة من شھر : لي َعَلْیھم السَّالم، قالع
رمضان قام رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فحمد 

أیھا الناس إن اللَّھ قد كفاكم : ((اللَّھ، وأثنى علیھ، ثم قال
اْدُعوِني {: عدوكم من الجن، ووعدكم اإلجابة، وقال

وكل اللَّھ عز وجل بكل  أال وقد] 60:غافر[}َأْسَتِجْب َلُكْم
شیطان مرید سبعة أمالك، فلیس بمحلول حتى ینقضي 
شھر رمضان، وأبواب السماء مفتحة من أول لیلة منھ 

، فلما كان أول ))إلى آخر لیلة، أال وإن الدعاء فیھ متقبل
شمر، وشد المئزر، وبرز من : لیلة من العشر األواخر

ل كلھ، وكان بیتھ، واعتكف العشر األواخر، وأحیا اللی
  .یغتسل بین العشائین َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وسألت اإلمام أبا الحسین زید بن علي َعَلْیھ السَّالم : قال
  .كان یعتزل النساء فیھن: مامعنى شد المئزر ؟ فقال

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: قالحدَّثنا محمد، ]: 1/610:الرأب[، ]1/317:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن أبي خالد، عن زید، عن 
آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم نحوه، بزیادة تكریر 

  .الخطبة عند دخول العشر مثل أول الشھر
: وبھ قال]: 206ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین الدیباجي البغدادي، قال
بو الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن حدَّثنا أ

إلى آخر سند ...حدَّثنا محمد بن منصور: ماتي، قال
  .األمالي، والحدیث نحوھا
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قال رسول ]: 203ص[وفي المجموع بالسند المتقدم قال 
للصائم فرحتان فرحة : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
مة ینادي المنادي أین عند فطره، وفرحة یوم القیا

  )).الضامئة أكبادھم، وعزتي ألروینھم الیوم
 1ج[ونحوه في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 

بلغنا عن زید بن علي َعَلْیھ السَّالم، عن ]: 236ص
: آبائھ، عن علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھ، قال

  .إلخ.. للصائم :قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ونحوه في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بالسند المتقدم ] 1/656:الرأب[، ]1/342:العلوم[
ولخلوف فم الصائم أطیب عند اللَّھ من ریح ((بزیادة 
  .إلخ... ولیس فیھ ینادي)) المسك

قال رسول ]: 204ص[وفي المجموع بالسند المتقدم قال 
لخلوف فم الصائم : ((ْیھ َوآلھ وَسلَّماللَّھ َصلَّى اهللا َعَل

أطیب من رائحة المسك عند اللَّھ عز وجل، یقول اللَّھ 
  )).الصوم لي وأنا أجزي بھ: عز وجل

، ]1/317:العلوم[وفي أمالي أحمد بن عیسى 
صعد رسول اللَّھ : بالسند المتقدم قال]: 1/608:الرأب[

یاأیھا الناس إن : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم المنبر فقال
یامحمد من أدرك شھر : جبریل استقبلني، ثم قال

: رمضان فلم یغفر لھ فمات فدخل النار فأبعده اللَّھ، قل
  )).آمین: آمین، فقلت



بسنده ]: 206ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
  .المتقدم المتصل بسند أمالي أحمد بن عیسى نحوه
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]: 235ص 1ج[بالسند المتقدم بلفظ وھو في األحكام 
من لحق إمامًا : ((ثم قال: ((وزیادة)) إلخ..فلعنھ اللَّھ((

ثم )) آمین: عادًال فلم یغفر لھ فلعنھ اللَّھ قل آمین فقلت
آمین، : من لحق والدیھ فلم یغفر لھ فلعنھ اللَّھ، قل: قال

  .آمین: فقلت
]: 281ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن : وبھ قال
أخبرنا أبو محمد : علي التنوخي بقراءتي علیھ، قال

حدَّثنا : سھل بن أحمد بن عبداهللا بن سھل الدیباجي، قال
حدَّثني : أبو علي محمد بن محمد بن األشعث، قال

: موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال
أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر، عن أبیھ، عن جده حدَّثنا 

: علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
نوم الصائم : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).عبادة ونفسھ تسبیح
: وبھ قال]: 210ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا عبداهللا بن : تعالى، قال أخبرنا أبي رحمھ اهللا
حدَّثنا محمد بن : أخبرنا أبي، قال: أحمد بن سالم، قال

حدَّثنا أحمد بن صبیح، عن حسین بن : منصور، قال



علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن آبائھ 
  .صلوات اهللا علیھم مثلھ

]: 276ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : لمتقدم، قالبھذا السند ا
  )).وكل اللَّھ مالئكة بالدعاء للصائمین: ((َوآلھ وَسلَّم
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 282ص 1ج[وبھ قال 

  )).لكل شيء زكاة، وزكاة األجساد الصیام: ((َوآلھ وَسلَّم
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ماالذي : لَّھقیل یارسول ال]: 274ص 1ج[وبھ قال 
الصیام، ویسود وجھھ، : ((یباعد الشیطان منا ؟ قال

ویكسر ظھره، والحب في اللَّھ، والمواظبة على العمل 
  )).الصالح یقطع دابره، واإلستغفار یقطع وتینھ

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 270ص 1ج[وبھ قال 
شعبان شھري، وشھر رمضان شھركم : ((َوآلھ وَسلَّم

و ربیع الفقراء، وإنما جعل اللَّھ ھذه األضحیة لیشبع وھ
  )).فیھ مساكینكم من اللحم فأطعموھم

: أن علیًا َعَلْیھ السَّالم كان یقول]: 286ص 1ج[وبھ 
التقولوا رمضان، فإنكم التدرون مارمضان، فمن قالھ، (

فلیتصدق، ولیصم كفارة، ولكن قولوا كما قال اللَّھ عز 
  ]).185:البقرة[}اَنَشْھُر َرَمَض{: وجل

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ ]: 285ص[وبھ قال 
سالم : مامن عبد یصبح صائمًا، فُیشَتم فیقول: ((وَسلَّم



استجار عبدي : علیكم إني صائم إال قال اللَّھ عز وجل
  )).من عبدي بالصیام، فأدخلوه الجنة

* * * * * * * * * *  
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  فضل الصوم
]: 263ص 1ج[أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم  في

أخبرنا أبو القاسم عبدالعزیز بن علي بن أحمد األزجي 
أخبرنا أبو القاسم عمر بن محمد بن : بقرآتي علیھ، قال

أخبرنا أبو الحسین عمر : إبراھیم بن سنبك البجلي، قال
حدَّثنا أبو : بن الحسن بن علي بن مالك األشناني، قال

حدَّثنا موسى بن : حمد بن زكریا المروروذي، قالبكر م
حدَّثني موسى بن جعفر : إبراھیم المروزي األعور، قال

بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن أبیھ علي بن 
قال رسول اهللا : الحسین، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

من صام یومًا في سبیل اهللا : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
صرف اهللا بھ وجھھ عن النار، وأدخلھ الجنَّة یأكل من 

  )).ثمارھا
عن علي َعَلْیھم السَّالم، ]: 94ص 2ج[وبھذا اإلسناد 

لخلوف : ((قال رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
فم الصائم أطیب عند اهللا من ریح المسك، وللصائم 

  )).ربھ فرحتان فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء
قال : عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 94ص 2ج[وبھ 



الصیام جنة، : ((رسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).وھو هللا، وھو المجازي عنھ یوم القیامة

قال رسول اهللا : عنھ َعَلْیھ السَّالم قال]: 94ص 2ج[وبھ 
أ بھ الصائم أفضل ما یبد: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).من فطره الحلوى أو الماء
قال رسول : عنھ َعَلْیھ السَّالم، قال]: 98ص 2ج[وبھ 

الصائم جلیس الرحمان : ((اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).حتى یفظر
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قال : عن علي َعَلْیھ السَّالم قال]: 98ص 2ج[وبھ 
الصائم ال یرفع : ((وَسلَّمرسول اهللا َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

  انتھى)). عشاءه حتى تغفر ذنوبھ
: وبھ قال]: 210ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا أبو الحسین علي بن إسماعیل الفقیھ رحمھ اهللا، 
أخبرنا الناصر للحق الحسن بن علي َعَلْیھ السَّالم، : قال
، أخبرنا محمد بن منصور، عن حسین بن نصر: قال

عن خالد، عن حصین بن المخارق، عن جعفر بن 
محمد، عن أبیھ، عن جده، عن علي صلوات اهللا علیھم، 

وكل : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: قال
وقال رسول )) اللَّھ عز وجل مالئكتھ بالدعاء للصائمین

ریل َعَلْیھ أخبرني جب: ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ماأمرت أحدًا من المالئكة : السَّالم، عن ربي قال



  )).بالدعاء ألحد من خلقي إال وأنا أستجیب لھ
قال رسول اللَّھ َصلَّى ]: 206ص[وفیھا بھذا السند قال 

إني : من أصبح صائمًا فشتم فقال: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
دي استجار عب: صائم سالم علیكم قال الرب جل وعز

  )).بالصوم من عبدي أجیروه من ناري وأدخلوه جنتي
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: حدَّثنا محمد، قال]: 1/612:الرأب[، ]1/318:العلوم[
: حدَّثني أبي، عن أبیھ، قال: حدَّثنا أبو الطاھر، قال

أوصیك : (أوصى أمیر المؤمنین الحسن ابنھ فقال
بیتي، ومن بلغھ كتابي من  یاحسن وجمیع ولدي، وأھل

المؤمنین بتقوى اللَّھ ربكم، واهللا اللَّھ في صیام شھر 
  ).رمضان فإن صیامھ جنة من النار
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]: 236ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ویروى عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم أنھ كان إذا جاء 

ھذا الشھر  إن: (شھر رمضان خطب الناس، فقال
المبارك الذي افترض اللَّھ صیامھ، ولم یفترض قیامھ قد 
أتاكم أال إن الصوم لیس من الطعام، والشراب وحدھما، 

  ).ولكن من اللغو، والكذب، والباطل
* * * * * * * * * *  
  باب في معرفة الشھر

عن آبائھ، ]: 211ص[في مجموع زید َعَلْیھم السَّالم 



إذا رأیتم الھالل من أول : (م، قالعن علي َعَلْیھ السَّال
النھار فأفطروا، وإذا رأیتموه من آخر النھار فأتموا 

  ).الصیام إلى اللیل
بھذا السند عن علي َعَلْیھ السَّالم أن ]: 211ص[وفیھ 

قومًا جاءوا، فشھدوا أنھم صاموا لرؤیة الھالل، وأنھم 
نصم إال إنا لم : (قد أتموا ثالثین، فقال علي َعَلْیھ السَّالم

ثمانیة وعشرین یومًا، فدعا بھم، ودعا بالمصحف، 
ثم ) فأنشدھم باهللا، وبما فیھ من القرآن العظیم ماكذبوا

أمر الناس فأفطروا، وأمرھم بقضاء یوم، وأمر الناس 
أن یخرجوا من الغد إلى مصالھم، وذلك أنھم شھدوا 

  .بعد الزوال
قال الحسن بن ]: 171ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

روى عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : یى َعَلْیھ السَّالمیح
صوموا لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ، فإن : ((وَسلَّم أنھ قال

غم علیكم فعدوا شعبان ثالثین یومًا، وصوموا الحادي 
  )).والثالثین

والشھر یكون ثالثین یومًا، ویكون : قال الحسن، ومحمد
نبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ تسعة وعشرین یومًا، ذكر ذلك عن ال

  .َوآلھ وَسلَّم
وذكر أنھم صاموا على عھد علي َعَلْیھ : قال محمد

السَّالم ثمانیة وعشرین یومًا فأمرھم علي َعَلْیھ السَّالم 
  .فقضوا یومًا
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]: 230ص 1ج[وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
أو فإن كان في السماء علة من سحاب، أو غبار، 

ضباب، أو غیر ذلك من سبب من األسباب أوفیت أیام 
  .الصیام ثالثین یومًا

وكذلك یروى عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم 
صوموا لرؤیتھ، وأفطروا لرؤیتھ، فإن غم : ((أنھ قال

یرید َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ )) علیكم فعدوا ثالثین یومًا
رأیتموه، وصح عندكم أنھ قد أھل وَسلَّم عدوا من یوم 

  .فیھ
: وقد روي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

وھكذا قد یكون، : ((ثم قال)) الشھر ھكذا، وھكذا((
وھكذا، ثم نقص من أصابعھ واحدة، وأشار في األولى 
بكفیھ جمیعًا ثالث مرات، وأشار في الثانیة بكفیھ ثالث 

فدل ذلك منھ َصلَّى )) لثالثة أصبعًامرات، ونقص في ا
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن الشھر قد یكون مرة ثالثین 

  .یومًا سواء، ومرة تسعة وعشرین یومًا
وال خالف أن : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح

الھالل إذا ثبت إھاللھ بالرؤیة، والمشاھدة وجب الصوم، 
صوموا : ((ْیھ َوآلھ وَسلَّموذلك لقولھ َصلَّى اهللا َعَل
وألن المشاھدة توجب علمًا )) لرؤیتھ، وأفطروا لرؤیتھ

  .ضروریًا
وال خالف أیضًا أن ھاللھ إذا ثبت باألخبار المتواترة 
برؤیتھ وجب الصوم ؛ ألن األخبار المتواترة توجب 

  .العلم كالمعاینة



والخالف أیضًا أن ھالل شوال إذا ثبت إھاللھ : وفیھ
  .ة، أو باألخبار المتواترة برؤیتھ وجب اإلفطاربالشھاد
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وال خالف بین المسلمین أن وجوب الصوم، : وفیھ
واإلفطار متعلق بتقدم الرؤیة علیھ، وإنما خالف فیھ نفر 

إن الھالل إذا : ینتسوبون إلى الشیعة، وھم جھال، فقالوا
رأي عشیة یوم فذلك یوم من الشھر الجدید، ومن سبیل 

سان أن یكون صائمًا فیھ إن كان ھالل رمضان، أو اإلن
وھذا خارج : مفطرًا فیھ إن كان ھالل شوال إلى قولھ

عن إجماع المسلمین، ولیس یحفظ عن أحد من السلف، 
وإنما ألقى ھذا المذھب إلیھم قوم من الباطنیة لیفسدوا 

  .على الناس الصوم والفطر
 2ج[التجرید  وقال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم في شرح

ذھب بعض الجھال من الشیعة )) فصل]: ((109ص
إلى أنھ الاعتبار بالرؤیة، وأن الھالل إذا رؤي عشیة 

كان ذلك الیوم من الشھر الجدید، وقالوا في قولھ َصلَّى 
إن الصوم، )) صوموا لرؤیتھ: ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

ئل إذا واإلفطار یجب أن یتقدما على الرؤیة كما أن القا
تسلح للحرب یجب أن یكون التسلح قبل الحرب، : قال

تطھر للصالة یجب أن یكون التطھر قبل : وإذا قال
الصالة، وھذا قول خارج عن إجماع المسلمین، ولیس 



  .یحفظ عن أحد من السلف
* * * * * * * * * *  
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  فصل في صوم یوم الشك
]: 239ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

رأینا علیھ أشیاخنا، ومن سمعنا عنھ من أسالفنا أنھم 
  .كانوا یصومون یوم الشك

وفي ذلك ماحدَّثني أبي، عن أبیھ، عن علي بن أبي 
ألن : (طالب أمیر المؤمنین رحمة اهللا علیھ أنھ قال

أصوم یومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر یومًا من 
  ).رمضان

ا یزخرفھ كثیر من الناس فأما م]: 239ص 1ج[وفیھا 
في ترك صیامھ، فذلك ما ال یصح، وال یجوز القول بھ 
لبعده من اإلحتیاط، والصواب، وقربھ من التفریط في 

  .إلخ..الصوم، واإلرتیاب
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: وحدَّثنا محمد قال]: 1/622:الرأب[، ]1/323:العلوم[
صوم الیوم الذي یشك فیھ  حدَّثني جعفر، عن قاسم في

البأس أن تصومھ، وقد قال علي بن : من رمضان، قال
ألن أصوم یومًا : (أبي طالب َعَلْیھ السَّالم فیما ذكر عنھ

  ).من شعبان أحب إلي من أن أفطر یومًا من رمضان
  .نحوه: وقال القاسم]: 171ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



د في ومن المعتم]: 111ص 2ج[وفي شرح التجرید 
ھذا الباب مااشتھر، عن أمیر المؤمنین َعَلْیھ السَّالم من 

ألن أصوم یومًا من شعبان أحب إلي من أن : (قولھ
  ).أفطر یومًا من رمضان

على : في صیام یوم الشك مالفظھ]: 112ص 2ج[وفیھ 
أن المسألة إجماع أھل البیت َعَلْیھم السَّالم ومشھور عن 

ن من المسائل ھذه سبیلھ لم علي َعَلْیھ السَّالم، وما كا
  .نستجز خالفھ
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وصوم یوم : وقال القاضي زید رحمھ اهللا في الشرح
الشك أولى من اإلفطار، وماروي من النھي في ذلك 

الیلزمنا إذ الخالف في إستحباب صومھ على الجملة، 
وإنما الخالف في صومھ على وجھ دون وجھ ألن ابا 

شعبان، والشافعي یستحبھ إذا  حنیفة یستحبھ إذا كان بنیة
كان الشھر كلھ، أو صادف یومًا كان یصومھ، فإذا كان 

ھو نھي عن : ھذا ھكذا فكل یحتاج إلى تأویل فنحن نقول
صومھ بنیة الفرض فإن صومھ عندنا على ھذا الوجھ 

على : قال المؤید باهللا َعَلْیھ السَّالم: غیر جائز إلى قولھ
َعَلْیھم السَّالم ومشھور عن  أن المسألة إجماع أھل البیت

علي َعَلْیھ السَّالم وماكان من المسائل ھذا سبیلھا لم 
  .یستجز خالفھ

* * * * * * * * * *  



  فصل فیما یستحب من الذكر عند رؤیة الھالل
]: 262ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

ویروى عن أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رحمة اهللا 
اللھم إني أسألك : (یھ أنھ كان یقول إذا رأى الھاللعل

خیر ھذا الشھر فتحھ، ونصره، ونوره، ورزقھ، وأعوذ 
  ).بك من شره، وشر مابعده

أنھ كان یقول ]: 262ص 1ج[وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم 
اللھم رب ھالل شھر : (إذا رأى ھالل شھر رمضان

حة من رمضان أدخلھ علینا بسالم، وأمن، وإیمان، وص
  ).السقم، وسالمة من الشغل عن الصالة، والصیام
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا محمد، قال]: 1/610:الرأب[، ]1/317:العلوم[

حدَّثنا إسماعیل بن موسى، عن شریك، عن أبي إسحاق، 
كان إذا رأى : عن الحارث، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

اللھم إني اسألك خیر ھذا الشھر فتحھ، : (ل، قالالھال
ونصره، ونوره، ورزقھ، وأعوذ بك من شره، وشر 

  ).مابعده
وفي كتاب الذكر لمحمد بن منصور رحمھ اهللا 

حدَّثنا محمد بن عبید، : حدَّثنا محمد، قال]: 211ص[
حدَّثنا علي بن عابس، عن أبي إسحاق، عن : قال

ھھ أنھ كان إذا رأى الحارث، عن علي كرم اللَّھ وج



اللھم إني أسألك من خیر ھذا الشھر، : (الھالل قال
وبركتھ، ونوره، وھداه، ونصره، وفتحھ، ورزقھ، 

  ).وأعوذ بك من شر ماقبلھ، وبعده
* * * * * * * * * *  

  فصل في السحور وفضلھ وفضل اإلستغفار باألسحار
عن آبائھ، ]: 204ص[في مجموع اإلمام زید بن علي 

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : َعَلْیھم السَّالم، قالعن علي 
إن اللَّھ ومالئكتھ یصلون على : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

المستغفرین باألسحار، والمتسحرین، فلیتسحر أحدكم 
ولو بجرعة من ماء، فإن في ذلك بركة، الیزال الرجل 
المتسحر من تلك البركة شبعان رّیان یومھ، وھو فصل 

  )).ومكم وصوم النصارى؛ أكلة السحرمابین ص
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: وبھ قال]: 216ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو عبداهللا أحمد بن محمد البغدادي اآلبنوسي، 

حدَّثنا أبو القاسم عبد العزیز بن إسحاق بن جعفر، : قال
حدَّثني : حدَّثني علي بن محمد النخعي الكوفي، قال: قال
حدَّثني : یمان بن إبراھیم بن عبید المحاربي، قالسل

حدَّثني إبراھیم بن : نصر بن مزاحم المنقري، قال
: حدَّثني أبو خالد الواسطي، قال: الزبرقان التیمي، قال

حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي 
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : صلوات اهللا علیھ، قال



أكلة : ((ولفظ)) فإن ذلك: ((مثلھ بلفظ: لَّمَوآلھ وَس
  )).السحور
أخبرنا أبو الحسین علي بن : وبھ قال]: 215ص[وفیھا 

أخبرنا الناصر للحق : إسماعیل الفقیھ رحمھ اهللا، قال
حدَّثنا محمد بن : الحسن بن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : منصور، قال
لد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن أبي خا

قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال
إن اللَّھ ومالئكتھ یصلون على النبي، یاأیھا :((َوآلھ وَسلَّم

الذین آمنوا صلوا علیھ وسلموا تسلیمًا، ویصلون على 
ولو  المستغفرین والمتسحرین باألسحار، فلیتسحر أحدكم

  )).بجرعة من ماء
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بھذا السند من ]: 1/614:الرأب[، ]1/319:العلوم[
قال رسول اللَّھ َصلَّى : محمد بن منصور إلى آخره، قال

إن اللَّھ ومالئكتھ یصّلون على : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
ر أحدكم ولو المستغفرین باألسحار، والمتسحرین فلیتسح

  )).بجرعة من ماء
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وبھ ]: 29ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو : أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي، قال: قال

حدَّثنا أبو علي محمد بن محمد بن : محمد الدیباجي، قال



حدَّثنا موسى بن إسماعیل : األشعث الكوفي بمصر، قال
حدَّثنا أبي، عن : بن جعفر بن محمد، قال بن موسى

أبیھ، عن جده جعفر، عن أبیھ، عن جده علي بن حسین، 
قال رسول اللَّھ : عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

إن اللَّھ ومالئكتھ یصلون : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).على المتسحرین

]: 450ص 1ج[حكام وقال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األ
ومن تسّحر في الثلث اآلخر فقد أّخره، وینبغي لھ أن 

یتقي دخول الفجر بجھده، والسحور فیھ فضل، وفي ذلك 
مابلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 

إن اللَّھ ومالئكتھ یصلون على المستغفرین : ((قال
ولو بجرعة من  باألسحار، والمتسحرین فلیتسحر أحدكم

  )).ماء
وروى محمد ]: 173ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

: بإسناده، عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال
وعنھ َعَلْیھ السَّالم، )) تسحروا، فإن السحور بركة((

إلى آخر روایة الھادي َعَلْیھ )...إن اللَّھ ومالئكتھ: (قال
  .السَّالم مثلھا
* * * * * * * * * *  

  فصل في وقت اإلفطار وما یستحب عند ذلك
عن آبائھ، ]: 204ص[في مجموع اإلمام زید بن علي 

ثالث من أخالق األنبیاء : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
تعجیل اإلفطار، وتأخیر : صالة اللَّھ وسالمھ علیھم

  ).السحور، ووضع الكف على الكف تحت السرة



وعن ]: 173ص 1ج[بلفظ ومثلھ في الجامع الكافي 
  .إلخ..علي

)1/377(  

  

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/615:الرأب[، ]1/320:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
: أبي جعفر، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

 َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم العشر اعتكف رسول اللَّھ َصلَّى اهللا(
األواخر من شھر رمضان، فلما نادى بالل للمغرب أتى 

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بكتف جزور 
مشویة، وأمر بالًال فكف ھنیھة فأكل، وأكلنا، ثم دعا 

بلبن إبل فمذق لھ فشرب، وشربنا، ثم دعا بماء فغسل 
  ).فاه یده من غمر اللحم، ومضمض
وعن ]: 173ص 1ج[ومثلھ في الجامع الكافي بلفظ 

إلخ، وروى فیھ، عن أبي جعفر ..علي َعَلْیھ السَّالم
الباقر، وإبراھیم بن عبداهللا، وجعفر الصادق، وجماعة 

من أھلھ اإلفطار قبل الصالة بعضھم على ماء، 
  .وبعضھم على تمرة أو تمرتین
عن آبائھ،  ]:205ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
اللھم لك صمنا، وعلى : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا أفطر، قال

  ))).رزقك أفطرنا فتقبلھ منا



]: 211ص[ومثلھ في أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین : ولفظ سنده، قال

حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبد : یباجي ببغداد، قالالد
حدَّثنا محمد : الرحمن بن عیسى بن زید بن ماتي، قال

حدَّثني أحمد بن عیس، عن حسین بن : بن منصور، قال
علوان، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن آبائھ، عن 

 كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  .إلخ..َوآلھ وَسلَّم

)1/378(  

  

]: 289ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن : وبھ قال

أخبرنا أبو محمد : علي التنوخي بقراءتي علیھ، قال
حدَّثنا : سھل بن أحمد بن عبداهللا بن سھل الدیباجي، قال

األشعث الكوفي بمصر،  أبو علي محمد بن محمد بن
حدَّثني موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن : قال

حدَّثنا أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر، عن : محمد، قال
أبیھ ن عن جده علي بن الحسین، عن أبیھ، عن علي 

ذھب الظما، وابتلت ((مثلھ بزیادة : َعَلْیھم السَّالم، قال
  )).العروق، وبقي األجر إن شاء اللَّھ

وعن النبي ]: 173ص 1ج[في الجامع الكافي بلفظ و
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثلھ، ولیس فیھ زیادة 

  )).إلخ..ذھب((



وعن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، ]: 173ص[وفیھ 
  )).من فطر صائمًا كان لھ مثل أجره: ((قال

ى وروایة آل محمد عنھ َصلَّ: وفي الوسائل العظمى قال
الحمد هللا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان إذا أفطر قال

الذي أعانني فصمت، ورزقني فافطرت، اللھم لك 
صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعلیك 

توكلت، فاغفر لي ماقدمت، وما أخرت، وما أسررت، 
وما أعلنت، وما أنت أعلم بھ مني، انت المقدم، وأنت 

أنت، یاواسع المغفرة اغفر لي، ثالث  المؤخر، الإلھ إال
  )).مرات، فإنھ من قالھا عند فطره غفر لھ

]: 289ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
كان : بھذا السند المتقدم منھا، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إذا أكل عند قوم 
ر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، أفط: ((قال

  )).وصلت علیكم المالئكة األخیار
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* * * * * * * * * *  
  فصل في الوصال والصمت

عن آبائھ، ]: 209ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
الوصال في صیام، : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).والصمت یومَا إلى اللیل
د بن عیسى َعَلْیھ السَّالم وفي أمالي أحم



: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/625:الرأب[، ]1/324:العلوم[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 

  .زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثلھ
]: 1ج 267ص[ومثلھ في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 

نین علي بن أبي وفي ذلك مابلغنا عن أمیر المؤم: بلفظ
  .طالب َعَلْیھ السَّالم

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/657:الرأب[، ]1/343:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : أبي جعفر، قال

ر رمضان، ویصلھما، وینھى وَسلَّم یصوم شعبان، وشھ
ھما شھرا اللَّھ، وھما : ((الناس أن یصلوھما، ویقول

  )).كفارة لما قبلھما، ومابعدھما من الذنوب
: وبھ قال]: 210ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

: أخبرنا أبو أحمد علي بن الحسین الدیباجي ببغداد، قال
بن عیسى بن حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبد الرحمن 

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: زید بن ماتي، قال
أحمد بن عیسى، عن حسین بن علوان، عن أبي خالد، 
: عن زید بن علي، عن أبیھ، عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم، قال

  .كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثلھ
ن رسول اللَّھ كا: بھذا السند، قال]: 208ص[وفیھا 

َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یصوم شعبان، وشھر رمضان 
  .یفصل بینھما بیوم
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم 
بھذا السند من ]: 1/655:الرأب[، ]1/342:العلوم[

  .محمد بن منصور إلى آخره مثلھ
نا محمد، حدَّث]: 1/628:الرأب[، ]1/326:العلوم[وفیھا 

حدَّثنا علي، ومحمد ابنا أحمد بن عیسى، عن : قال
كان رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : أبیھما، قال

یصوم رجب وشعبان، ورمضان الیفصل بینھما بیوم، 
  .وھو رأي أحمد بن عیسى یفعلھ

أنا أصوم ھذه الثالثة األشھر : قال لي أحمد بن عیسى
  .ویصلھما یعني رجب، وشعبان،

عن أحمد بن ]: 172ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
للرجل أن یفصل بین شعبان، : عیسى نحوه، وقال القاسم

  .ورمضان بیوم في الصوم بإفطار
ومثلھ عن القاسم في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بروایة محمد، عن ]: 1/629:الرأب[، ]1/326:العلوم[
  ().سَّالمجعفر، عن القاسم َعَلْیھ ال

* * * * * * * * * *  
  فصل فیما یتجنبھ الصائم وفیما البأس بھ

قد تقّدمت روایة الھادي َعَلْیھ السَّالم، عن أمیر المؤمنین 
لیس من الطعام، والشراب وحدھما، ولكن : َعَلْیھ السَّالم

  .من اللغو، والكذب، والباطل
]: 499ص[وفي صحیفة علي بن موسى َعَلْیھ السَّالم 

ثالث الیعرض : ((آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم عن



الحجامة، والحمام، : أحدكم نفسھ علیھن وھو صائم
  )).والمرأة الحسناء
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: وبھ قال]: 116ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا 
: أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي بقراءتي علیھ، قال

بن سھل أخبرنا أبو محمد سھل بن أحمد بن عبداهللا 
حدَّثنا أبو علي محمد بن محمد بن : الدیباجي، قال

حدَّثني موسى بن إسماعیل : األشعث الكوفي بمصر، قال
حدَّثنا أبي، عن : بن موسى بن جعفر بن محمد، قال

أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن أبیھ، عن جده علي 
قال : بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

نفسھ : ((اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم مثلھ بلفظرسول 
  )).لھن

عن آبائھ، ]: 205ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من أكل ناسیًا لم ینتقض : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).صیامھ، فإنما ذلك رزق رزقھ اللَّھ عز وجل
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/637:الرأب[، ]1/330:لومالع[
حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في صائم أكل، 

: وشرب ناسیًا ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم، وعن غیره
أنھ كان الیرى على من طعم، أوشرب ناسیًا قضاء، 

  .وأكثر مافي ذلك أن یقضیھ



  .ھعن القاسم مثل]: 172ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
إذا أكل الصائم في : قال أحمد، والحسن، ومحمد: وفیھ

شھر رمضان ناسیًا فلیتم صومھ، والقضى علیھ وال 
  ().كفارة
بلغنا عن : قال الحسن، ومحمد]: 175ص 1ج[وفیھ 

  .النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ احتجم وھو صائم
، عن آبائھ]: 205ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إذا ذرع الصائم القيء لم : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
  ).ینتقض صیامھ وإن استقى أفطر وعلیھ القضاء

)1/382(  

  

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/635:الرأب[، ]1/330:العلوم[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
یكتحل : (آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالزید، عن 

  ).الصائم وال یستعط
سألت ]: 1/635:الرأب[، ]1/330:العلوم[قال محمد 

جائز، أنا : أحمد بن عیسى عن الكحل للصائم، فقال
أكتحل باللیل والنھار، وأتأول قول النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّمَوآلھ وَسلَّم، قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا 
خیر كحالكم اإلثمد، یجلوا البصر، وینبت الشعر، ((

  )).ویقطع الدمعة
* * * * * * * * * *  



  فصل في الصائم یصبح جنبًا
عن آبائھ، عن ]: 207ص[في مجموع زید بن علي 

خرج رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
یقطر، فصلى بنا الفجر في شھر  َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ورأسھ

رمضان، وكانت لیلة أم سلمة رضي اهللا عنھا فأتیتھا 
نعم كان ذلك لجماع من غیر احتالم، : فسألتھا، فقالت

فأتم الرسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم صوم ذلك الیوم، 
  ).ولم یقضھ

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/647:لرأبا[، ]1/337:العلوم[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثلھ باختالف 

  .یسیر في اللفظ
عن زید بن علي، ]: 133ص 2ج[وفي شرح التجرید 

  .عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم مثلھ
 1ج[ھ السَّالم بلفظ وھو في أحكام الھادي َعَلْی

وقد روي في ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 245ص
  .إلخ..َوآلھ وَسلَّم أنھ خرج
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وحدَّثني أبي، عن أبیھ في الرجل ]: 245ص 1ج[وفیھا 
البأس بذلك یجزیھ صومھ، فقد ذكر : یصبح جنبًا أنھ قال

  .ذلك عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: حدَّثنا محمد، قال]: 1/648:الرأب[، ]1/337:العلوم[

حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراھیم مثلھ بلفظ، وقد ذكر 
  .مثل ذلك

في سیاق من ]: 177ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
أصبح جنبًا في شھر رمضان، عن محمد، والحسن أنھ 

  .قضاء علیھ أجزاه وأتم صیامھ وال
وقد روي نحو ذلك عن النبي َصلَّى : قال القاسم، ومحمد
  .اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

* * * * * * * * * *  

)1/384(  

  

فصل في َمْن جامع أھلھ في نھار شھر رمضان وفي 
  الُمْحَتِلم

عن آبائھ، عن ]: 210ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
جاء رجل إلى رسول اللَّھ : علي َعَلْیھم السَّالم، قال

: َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم في شھر رمضان، فقال
یارسول اللَّھ إني قد ھلكت، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 

باشرت أھلي فغلبتني شھوتي : قال)) وما ذاك ؟: ((وَسلَّم
ھل تجد : ((حتى فعلت، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

الواهللا ماملكت مخلوقًا قط، قال َصلَّى اهللا : قال) )عتقًا ؟
الواهللا : قال)) فصم شھرین متتابعین: ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

فانطلق فأطعم : ((الأطیقھ، قال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم



فأمر لھ : الواهللا الأقوى علیھ، قال: قال)) ستین مسكینًا
ھ َوآلھ وَسلَّم بخمسة عشر رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْی

یارسول اللَّھ والذي بعثك : صاعًا لكل مسكین مد، فقال
بالحق نبیًا مابین البتیھا أھل بیت أحوج إلیھ منا، قال 

فانطلق وكلھ أنت : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).وعیالك

وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: بسندھا الذي ھو]: 1/638:أبالر[، ]1/331:العلوم[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، : وحدَّثنا محمد، قال
عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم 

  ).نحوه إلخ..جاء رجل: (السَّالم، قال
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 

بھذا السند عن ]: 1/651:الرأب[، ]1/340:العلوم[
أیما رجل أصبح صائمًا، ثم نام : ْیھ السَّالم، قالعلي َعَل

قبل الصالة األخرى، فأصابتھ جنابة فاستیقظ، ثم عاود 
النوم ولم یقض الصالة األولى حتى دخل وقت األخرى، 

  .فعلیھ تمام ذلك الیوم وقضاءه
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عن الحسن بن ]: 176ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
ن النبي َصلَّى اهللا وبلغنا ع: یحیى، ومحمد بن منصور

أنھ أمر رجًال وطئ امرأتھ نھارًا في : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .شھر رمضان أن یعتق رقبة



نحو حدیث المجموع بلفظ وروي ]: 176ص 1ج[وفیھ 
: أن رجًال جاء إلى النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال

لقدرة إلخ، وبلفظ النفي ل..یارسول اللَّھ إني أتیت أھلي
  .إلخ..علیھ من دون قسم في قولھ في الجمیع الواهللا

* * * * * * * * * *  
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  باب فیمن ُرخِّص لھ اإلفطار في شھر رمضان
عن آبائھ، عن ]: 207ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

لما أنزل اللَّھ عز وجل فریضة : علي َعَلْیھم السَّالم، قال
ى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمرأة شھر رمضان أتت النبي َصلَّ

یارسول اللَّھ إني امرأة حبلى، وھذا شھر : حبلى، فقالت
رمضان مفروض، وھي تخاف على مافي بطنھا إن 

: صامت، فقال لھا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وأتتھ امرأة )) انطلقي فأفطري فإذا أطقت فصومي((

اللَّھ ھذا شھر رمضان یارسول : مرضع، فقالت
مفروض، وھي تخاف إن صامت أن ینقطع لبنھا، فیھلك 

: ولدھا، فقال لھا رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وأتاه صاحب )) انطلقي فأفطري، فإذا أطقت فصومي((

یارسول اللَّھ إن ھذا شھر رمضان : العطش، فقال
على نفسھ مفروض، وال أصبر عن الماء ساعة ویخاف 

إنطلق : ((إن صام، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
وأتاه شیخ كبیر یتوكأ بین )) فأفطر فإذا أطقت فصم



یارسول اللَّھ ھذا شھر رمضان مفروض، : رجلین، فقال
: وال أطیق الصیام، فقال َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).إذھب فأطعم عن كل یوم نصف صاع للمساكین((
، ]1/321:العلوم[وھو في أمالي أحمد بن عیسى 

بسندھا المتكرر، وھو حدَّثنا محمد، ]: 1/618:الرأب[
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، : قال

لما : عن زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  .إلخ..أنزل اللَّھ
الثنین، ثم أمرھم بعد أن یصوموا الیوم وا: وزاد فیھا

  .ویفطر الیوم واالثنین
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 1ج[وھو في أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم بلفظ 
وفي ذلك مابلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا ]: 256ص

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ لما نزل علیھ فرض صیام شھر 
)) نصف صاع مسكینًا: ((إلخ نحوه، وبلفظ..رمضان

ھ أمرھم بعد ذلك أن یصوموا أن: ویقال: والزیادة بلفظ
الیوم والیومین، وأن یفطروا الیوم والیومین، وقال َعَلْیھ 

ینبغي أن یكون أمره َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : السَّالم
بصیام الیوم، والیومین من یطیق صومھما، فأما من لم 
یطق فال شيء علیھ ولو وجب على من الیطیق الصوم 

یومین لوجب علیھ صیام الشھر كلھ  أصًال صیام یوم أو
؛ ألن المعنى في تكلیف الیسیر مما الیطاق كالمعنى في 



َلا ُیَكلُِّف اللَُّھ {: تكلیف كثیره، وقد قال اللَّھ تبارك وتعالى
َلا ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفًسا { :وقال] 286:البقرة[}َنْفًسا ِإلَّا ُوْسَعَھا

  ].7:الطالق[}ِإلَّا َما َءاَتاَھا
مایروى عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : وفي ذلك

إذا طاق الغالم صیام ثالثة أیام وجب : ((وَسلَّم من قولھ
  )).علیھ صیام الشھر كلھ
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وتوجیھ الحدیث ھذا أن المراد بوجوب صوم : قلت
الشھر كلھ صیامھ مفرقًا، وعلیھ القضاء، یدل علیھ أول 

صح اإلستدالل بھ على ماأراد من الكالم، وآخره، ولی
صیام الیوم، والیومین فیمن یجوز لھ اإلفطار في شھر 

من أنھ یلزم بھ : رمضان، وقضاء الباقي، ولمنع مایقال
تكلیف ماالیطاق ألنا قد شاھدنا من یصوم الثالث، وال 
یقدر على إتمام الشھر، ولذا استدل بھ ھنا على ذلك، 

بالصوم الصوُم  المراد: ویمكن توجیھھ أن یقال
المعروف لدیھم من الصباح إلى اللیل من غیر أن ینام 
في النھار كعادتنا من نوم النھار فإنھ الیستطیع صیام 

الشھر من صامھا كذلك، ولكنھ الیالئم ما أراد بھ 
  .الھادي َعَلْیھ السَّالم

حدیث ]: 142ص 2ج[وروى في شرح التجرید 
صل فیھ حدیث واأل: صاحب العطش، والشیخ نحوه بلفظ

رواه زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم 



: وال أصبر عن الماء ساعة واحدة فقال: ((السَّالم، بلفظ
إلخ روایة المجموع فیھما، ولم یذكر الحامل، ))..انطلق

  .والمرضع
قال الحسن، ]: 185ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

مافي  والحامل إذا خافت على نفسھا، أو على: ومحمد
بطنھا إن صامت، والمرضع إذا خافت على ولدھا إن 

صامت أن ینقطع لبنھا أفطرتا، وإذا أطاقتا قضیتا 
ماأفطرتا، والكفارة علیھما، وال إطعام، وروى محمد، 

  .عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نحو ذلك
وإذا أصاب : قال الحسن، ومحمد]: 185ص 1ج[وفیھ 

لم یصبر على الماء، وخاف على نفسھ الرجل العطش، و
أفطر فإذا أطاق الصوم قضى ماأفطر، وروى محمد 

  ().عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نحو ذلك
* * * * * * * * * *  
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  باب في قضاء الصیام
  .وقد تقدم األمر للحامل، والمرضع، وصاحب العطش

زید َعَلْیھ السَّالم ففي مجموع : وأما الحائض والنفساء
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 206ص[
  ).المستحاضة تقضي الصوم، والتقضي الصالة(

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/646:الرأب[، ]1/337:العلوم[



حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
تقضي : (آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قالزید، عن 

  ).المستحاضة الصوم
وحدَّثنا ]: 1/646:الرأب[، ]1/336:العلوم[وفیھا 

حدَّثنا أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم، عن : محمد، قال
كان أزواج : حسین، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال

لمؤمنین یرین النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمّھات ا
مایرى النساء فیقضین الصوم، وال یقضین الصالة، وقد 
كانت أمنا فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول اللَّھ َصلَّى 
اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ترى ما یراه النساء، فتقضي الصوم 

  .والتقضي الصالة
أجمع علماء أمة محمد َصلَّى اهللا (): قال أبو جعفر: وفیھا

أن الحائض، والنفساء في شھر : لھ وَسلَّمَعَلْیھ َوآ
  .رمضان مفطرة أكلت، أو لم تأكل، وعلیھا القضاء

]: 246ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 
ومما وافق قولنا في ذلك من الروایات الصحیحة عن 
النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ لم یأمر أحدًا من 

الة كما أمرھن بقضاء الصوم، نسائھ بقضاء الص
وكذلك، وعلى ذلك رأینا جمیع مشائخ آل رسول اللَّھ 
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم وعلمائھم، ولم یسمع بأحد 

منھم أوجب على حائض قضاء صالتھا كما یوجبون 
  .علیھا قضاء صیام ماأفطرت من أیامھا
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حمد بن بلغنا عن أبي جعفر م]: 247ص 1ج[وفیھا 
كان أزواج : علي بن الحسین صلوات اهللا علیھ أنھ قال

النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أمھات المؤمنین یرین 
  .مایراه النساء فیقضین الصوم، والیقضین الصالة

وقد كانت فاطمة بنت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ 
التقضي وَسلَّم ترى مایرى النساء فتقضي الصوم و

  .الصالة
]: 247ص 1ج[وبلغنا عن زید بن علي رحمة اهللا علیھ 

: عن آبائھ، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
تقضي : ((قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  )).المستحاضة الصوم
وقلنا ذلك في ]: 151ص 2ج[وفي شرح التجرید 

كره یحیى َعَلْیھ السَّالم، عن أبي الحائض، والنفساء لما ذ
كان أزواج : جعفر محمد بن علي َعَلْیھما السَّالم أنھ قال

النبي إلى آخر ماتقدم فیھّن، وفي فاطمة َعَلْیھا السَّالم في 
  .األحكام

أجمع : قال محمد]: 180ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
 علماء أمة محمد َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن

الحائض والنفساء في شھر رمضان مفطرة أكلت أو لم 
تأكل، وعلیھا قضاء أیام حیضھا الاختالف في ذلك، 

  .وذلك السنة من النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
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وروى محمد، عن أبي الجارود، ]: 98ص 1ج[وفیھ 
إن : قلت ألبي جعفر َعَلْیھ السَّالم إن المغیرة یقول: قال

مابال الصیام یقضى، وال تقضى : العبد الصالح قال
كذب واهللا المغیرة : الصالة، فقال أبو جعفر َعَلْیھ السَّالم

على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعلى 
أزواجھ، وبناتھ، وعلینا وعلى نسائنا، واهللا ماصالھا 

یة نساء النبي، والبناتھ، والنساؤنا، وقد تقدمت روا
  .األمالي في أول الكتاب نحو ھذه في الحائض

* * * * * * * * * *  
  فصل في صفة القضاء ومن یقضي

عن أبیھ، عن جده ]: 208[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
في المریض، والمسافر : عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

یفطران في شھر رمضان، ثم یقضیان، قال َعَلْیھ 
  .بین القضاء وإن فرقا أجزاھما یتابعان: السَّالم

قال محمد، ]: 183ص 1ج[وفي الجامع الكافي 
وقد : فیما أخبرنا زید، عن زید، عن أحمد عنھ: والحسن

إن صام متتابعًا فھو : (ذكر عن علي َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
  ).أفضل، وإن فرق أجزاه

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: عن محمد، قال]: 1/653:الرأب[، ]1/341:العلوم[

أقض رمضان : (وسمعنا عن علي بن أبي طالب أنھ قال
  ).متتابعًا وإن فرقتھ أجزاك

ومن أفطر لعذر : وفي شرح القاضي زید رحمھ اهللا
فعلیھ القضاء لزوالھ كالمسافر إذا قدم، والمریض إذا 

صح، والحامل، والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من 



ش، وكذلك الحائض والنفساء إذا یفطر لغلبة العط
  .طھرتا، وھذه الجملة مما الخالف فیھا

* * * * * * * * * *  
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  فصل في الصوم في السفر
]: 243ص 1ج[قال الھادي َعَلْیھ السَّالم في األحكام 

حدَّثني أبي، عن أبیھ أنھ سئل عن الصوم في السفر 
: ل لھإن الصوم في السفر أفضل، قی: نحن نقول: فقال

فحدیث رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم الذي روي 
: فقال)) لیس من البر الصوم في السفر: ((عنھ أنھ قال

  .یعني بذلك التطوع ولیس بالفریضة
ھذا الحدیث إن كان قد : قال الھادي صلوات اهللا علیھ

 صح عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فإنما
من صیام التطوع : أراد بھ ماقال جدي رحمة اهللا علیھ

َوَأْن َتُصوُموا {: إلخ، واحتج بقولھ تعالى..الالفریضة
  ].184:البقرة[}َخْیٌر َلُكْم

]: 1/642:الرأب[، ]1/333:العلوم[وفي األمالي 
  .ألحمد، عن جعفر، عن القاسم مثلھ

عن القاسم ]: 180ص 1ج[وفي الجامع الكافي أیضًا 
  .مثلھ

* * * * * * * * * *  
  باب صوم التطوع



عن آبائھ، عن ]: 210ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
صوم ثالثة ایام من كل شھر : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  ).یذھبن ببالبل الصدر غلھ وحسده
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

: قال حدَّثنا محمد،]: 1/626:الرأب[، ]1/325:العلوم[
حدَّثنا علي بن أحمد بن عیسى، عن أبیھ أنھ سئل عن 

صوم : الصوم في كل شھر أّي األیام أحب إلیك ؟ فقال
أول خمیس من الشھر، ثم األربعاء الذي بعده، ثم 

  .الخمیس في الجمعة الذي بعده
أحب : وكان عمر بن علي یقول: قال أحمد بن عیسى

ا فال أدع صوم أّما أن: تعجیل البر، قال أحمد بن عیسى
األیام البیض، وقد لزمتھ وربما صمت الغرر من 

  .الشھر
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]: 1/626:الرأب[، ]1/325:العلوم[وحدَّثنا محمد قال 
صوم أیام : حدَّثنا جعفر، عن قاسم بن إبراھیم، قال

البیض، ورجب، وشعبان، واإلثنین، والخمیس حسن 
ویوم  جمیل، وجاء فیھ فضل كبیر، وكذلك یوم عاشورا،

عرفة، جاء أن من صام یوم عرفة كان لھ كفارة سنة، 
یوم عاشر من المحرم الاختالف : ویوم عاشوراء: قال
  .فیھ

وقال القاسم َعَلْیھ ]: 179ص 1ج[وفي الجامع الكافي 



صوم أیام البیض حسن جمیل، وجاء فیھ فضل : السَّالم
كثیر، ولیس من ذلك مایجب وجوب الواجب، وقال 

كان آخر صوم رسول َصلَّى اهللا : ھ السَّالمالحسن َعَلْی
َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم ثالثة أیام في كل شھر، وروى عن علي 

صیام : أال أدلكم على صوم الدھر: (َعَلْیھ السَّالم أنھ قال
من : (ثالثة أیام من كل شھر ؛ ألن اللَّھ عز وجل یقول

  ).جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا
ین الخمیسین في كل شھر، والصوم صوم األربعاء ب

وروي عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان 
  .ثالثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر: یصوم الغرر

: قال القاسم، والحسن، ومحمد]: 179ص 1ج[وفیھ 
قال القاسم . ھو الیوم العاشر من المحرم: ویوم عاشورا

صومھ حسن جمیل ال اختالف في ذلك، و: َعَلْیھ السَّالم
وجاء فیھ فضل كثیر، وال حرج على من ترك صومھ، 

روي عن النبي َصلَّى اهللا : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم
  .َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ كان یكثر صومھ

صیام یوم : قال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 179ص 1ج[وفیھ 
عرفة حسن جمیل، وجاء فیھ فضل كثیر، وإن صیامھ 

سنة، وروى داود عن القاسم َعَلْیھ السَّالم نحو  كفارة
  .صوم عرفة في غیر عرفة: ذلك إال أنھ قال
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روي عن النبي َصلَّى اهللا : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم
أنھ كان یكثر صوم یوم عرفة في : َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

  .الحضر
ثة أیام صوم ثال: (روي عن علي َعَلْیھ السَّالم قال: وفیھ

وما وحر الصدر : من كل شھر یذھبن وحر الصدر، قیل
  ).إثمھ وغلھ: ؟ قال
صوم اإلثنین : قال القاسم]: 180ص 1ج[وفیھ 

  .والخمیس حسن جمیل، وجاء فیھ فضل كثیر
وروي عن النبي َصلَّى اهللا : وقال الحسن َعَلْیھ السَّالم

لخمیس، أنھ كان یصوم یوم اإلثنین، وا: َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
والسبت، واألحد، فلما كبر سنھ صام ثالثة أیام من 

  .الشھر
صوم : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم]: 179ص 1ج[وفیھ 

رجب، وشعبان، وأیام البیض، واإلثنین، والخمیس 
حسن جمیل، وجاء فیھ فضل كبیر، ولیس من ذلك 

مایجب وجوب الواجب، وذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 
أنھ كان یصوم حتى یقال الیفطر، ویفطر : َسلَّمَوآلھ و

حتى یقال الیصوم، وكان أكثر صومھ من الشھور 
شعبان، وكان یسمى شھر النبي َعَلْیھ السَّالم، وكان یكثر 

  .الصوم في رجب
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: وبھ قال]: 272ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا 
أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي 

أخبرنا أبو محمد سھل بن : تنوخي بقراءتي علیھ، قالال
حدَّثنا أبو علي : أحمد بن عبداهللا بن سھل الدیباجي، قال

حدَّثني : محمد بن محمد األشعث الكوفي بمصر، قال
: موسى بن إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال

حدَّثني أبي، عن أبیھ، عن جده جعفر بن محمد، عن 
بن الحسین، عن أبیھ، عن علي  أبیھ، عن جده علي
قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : َعَلْیھم السَّالم، قال

دخلت الجنة فرأیت أكثر أھلھا الذین یصومون : ((وَسلَّم
  )).األیام البیض

قال رسول اللَّھ : بھذا السند قال]: 272ص 1ج[وفیھا 
الثة أیام من من صام ث: ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

نعم، فقد : الشھر فقیل لھ أنت صائم الشھر كلھ ؟ قال
َمْن َجاَء ِباْلَحَسَنِة َفَلُھ َعْشُر {: صدق وقرأ

  ])).160:األنعام[}َأْمَثاِلَھا
كان علي بن أبي : بھذا السند قال]: 81ص 1ج[وفیھا 

صوموا یوم عاشوراء : (طالب َعَلْیھ السَّالم یقول
اطًا، فإنھ كفارة السنة التي قبلھ، التاسع، والعاشر احتی

  ).فإن لم یعلم بھ أحدكم حتى یأكل فلیتم صومھ
: بھذا السند عن جعفر بن محمد َعَلْیھ السَّالم قال: وفیھا

: كان أبي یصوم ستة أیام بعد شھر رمضان، ویقول
  .بلغني أن من صامھا فقد صام تمام السنة

البأس ]: 240ص 1ج[وفي أحكام الھادي َعَلْیھ السَّالم 
بصیام یوم عاشوراء وصیامھ حسن، وقد روي عن 



أنھ َخصَّ باألمر : رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  .بصیامھ بني أسلم، وحباھم بذلك

)1/396(  

  

أنھ سئل عن صوم یوم : حدَّثني أبي، عن أبیھ: وفیھا
: عاشوراء، وأي یوم ھو ؟ وعن صوم یوم عرفة؟ فقال

ل صومھما، وال حرج على من ترك أن حسن جمی
یصوم فیھما، وقد جاء فضل كبیر فیمن صام یوم عرفة، 

كان لھ كفارة سنة، ویوم عاشوراء فھو یوم عاشر 
  .الاختالف فیھ

وصوم أیام البیض فیھ فضل كبیر، وقد جاء فیھا : وفیھا
یوم ثالثة : من الذكر والخیر مایرغب في صومھا وھي

ربعة عشر، ویوم خمسة عشر من كل شھر، ویوم أ
  .عشر، وما أحّب إفطارھا لمن قدر على صومھا

في صوم أیام البیض، : أنھ قال: حدَّثني أبي عن أبیھ
صوم ذلك : ورجب، وشعبان، واإلثنین، والخمیس، قال

كلھ حسن جمیل، وقد جاء من الفضل في صوم أیام 
البیض فضل كبیر، ولیس ذلك مما یجب كوجوب 

  .الواجب
یعني (وبلغنا عنھ َعَلْیھ السَّالم ]: 267ص 1ج[وفیھا 

صیام ثالثة أیام في كل شھر صیام : (أنھ قال) علیًا
وماوحر : الدھر، وھنَّ یذھبن وحر الصدر، فقیل لھ

، وكان صلوات اهللا علیھ )إثمھ وغّلھ: الصدر ؟ قال



من كان متطوعًا صائمًا یومًا من الشھر، فلیصم : (یقول
الجمعة، فإنھ یوم عید فیجمع  یوم الخمیس، وال یصم یوم

اللَّھ لھ یومین صالحین یوم صیامھ، ویوم عیده، یشھده 
  ).مع المسلمین

]: 268ص 1ج[وبلغنا عنھ رحمة اهللا علیھ أنھ قال 
) التتعمدن صوم یوم الجمعة إال أن یوافق ذلك صومك(

أن : وبلغنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
یارسول : علیھ یومًا فدعاه إلى الطعام، فقالسلمان دخل 

یاسلمان یوم مكان یوم، ولك : ((اللَّھ، إني صائم، فقال
  )).بذلك حسنة بإدخالك السرور على أخیك
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وأما صوم رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ ]: 1/249[وفیھا 
: فقد روي عنھ أنھ كان یصوم حتى یقال: َوآلھ وَسلَّم
الیصوم، وكان أكثر صومھ : یفطر حتى یقالالیفطر، و

شعبان شھري، : ((من الشھور في شعبان، وكان یقول
  )).ورجب شھرك یاعلي، ورمضان شھر اللَّھ تعالى

أنھ سئل عن : وحدَّثني أبي، عن أبیھ]: 1/241[وفیھا 
البأس بذلك، إذا أفطر في العیدین، : صوم الدھر ؟ فقال

ه األیام لم یصم الدھر، وأیام التشریق، ومن أفطر في ھذ
وقد جاء عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ 

وقد یكون ھذا )) الصام والأفطر من صام الدھر: ((قال
من رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم إرشادًا، 



  .ونظرًا، وتخفیفًا، وتیسیرًا لیس على التحریم
عن آبائھ، ]: 210ص[السَّالم  وفي مجموع زید َعَلْیھ

نھى رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : (عن علي َعَلْیھم السَّالم قال
  ).َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن صوم الدھر

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
عن محمد، عن ]: 1/629:الرأب[، ]1/326:العلوم[

م جعفر، عن القاسم بن إبراھیم َعَلْیھ السَّالم في صو
البأس بھ إذا أفطر في العیدین، وأیام التشریق، : الدھر

ومن أفطر في ھذه األیام لم یصم الدھر، وقد جاء عن 
الصام، : (رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ قال

  ).وال أفطر من صام الدھر
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 :وبھ قال]: 1/279[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي 

أخبرنا أبو محمد سھل بن : التنوخي بقراءتي علیھ، قال
حدَّثنا أبو علي : أحمد بن عبداهللا بن سھل الدیباجي، قال

حدَّثنا موسى بن : محمد بن األشعث الكوفي، قال
حدَّثني : إسماعیل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال

ن جده جعفر، عن أبیھ، عن جده علي أبي، عن أبیھ، ع
قال : بن الحسین، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

فطرك ألخیك : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
المسلم، وإدخالك السرور علیھ أعظم أجرًا من 



  )).صیامك
قال رسول اللَّھ َصلَّى ]: 1/279[وفیھا بھذا السند قال 

ماعلى رجل إذا تكّلف لھ أخوه : ((َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّماهللا 
المسلم طعامھ فدعاه وھو صائم فأمره أن یفطر مالم یكن 
صیامھ في ذلك الیوم فریضة، أو نذرًا سماه، ومالم یمِل 

  )).النھار
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

 :وحدَّثنا محمد، قال]: 1/665:الرأب[، ]1/347:العلوم[
حدَّثنا محمد بن راشد، عن عامر بن كثیر، عن أبي 

: خالد، عن أبي ھاشم، عن زاذان، عن سلمان، قال
: دخلت على رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

یارسول اللَّھ إني صائم، : فدعاني إلى الطعام، فقلت
یوم مكان یوم ولك مع ذلك حسنة بإدخال : ((فقال

  ).)السرور على أخیك

)1/399(  

  

]: 276ص 1ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 
أخبرنا أبو القاسم عبد العزیز بن علي بن أحمد األزحي 

حدَّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن : بقراءتي علیھ، قال
حدَّثنا محمد بن أحمد بن الھیثم بن : محمد المفید، قال

بن جعفر بن  حدَّثنا جعفر بن محمد: صالح التیمي، قال
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، 

حدَّثنا الحسین بن علي بن عمر بن علي بن الحسین : قال



حدَّثنا علي بن : بن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم، قال
جعفر بن محمد، عن أخیھ موسى بن جعفر، عن أبیھ 

أبیھ علي جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن 
بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن علي، عن علي بن أبي 

: قال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم: طالب، قال
من صام یوم الجمعة صبرًا واحتسابًا أعطي بھ عشرة ((

  )).أیام غرًا زھرًا التشاكل أیام الدنیا
وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 

قال رسول اللَّھ : عن آبائھ َعَلْیھم السَّالم قال]: 496ص[
من صام یوم الجمعة صبرًا : ((َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

واحتسابًا أعطي أجر عشرة أیام غٍر زھٍر التشابھھن 
  )).أیام الدنیا
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وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
وكتاب الذكر  ]:1/660:الرأب[، ]1/345:العلوم[

حدَّثنا محمد، ]: 396ص[لمحمد بن منصور رحمھ اهللا 
حدَّثني عبداهللا بن داھر، زاد في األمالي الرازي، : قال
 - حدَّثني أبي، وفي كتاب الذكر، عن أبیھ، عن سعد : قال

زاد في  -عن األصبغ  - زاد في األمالي بن طریف 
ھ عن علي بن أبي طالب كرم اللَّ -األمالي بن نباتة 

قل ھو ((من قرأ یوم عاشورا ألف مرة : (وجھھ، قال
نظر الرحمن إلیھ، ومن نظر إلیھ الرحمن لم )) اللَّھ أحد



  ).یعذبھ أبدًا
]: 76ص 2ج[وفي أمالي المرشد باهللا َعَلْیھ السَّالم 

أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسین 
برنا أخ: الجوزداني المقري بقراءتي علیھ بأصفھان، قال

أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن إبراھیم بن محمد بن 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد : شھدل المدیني، قال

أخبرنا أحمد بن : بن سعید بن عبد الرحمن بن عقده، قال
حدَّثنا : حدَّثنا أبي، قال: الحسن بن سعید أبو عبداهللا، قال

حصین بن مخارق السلولي، عن موسى بن جعفر، 
حمد، وسلیمان بن عبداهللا، ومسلم، ویحیى بن عبداهللا، وم

والحسن بن زید، وعبداهللا بن محمد بن عمر، عن 
أن رسول : آبائھم، عن علي بن أبي طالب َعَلْیھم السَّالم

اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم بعث منادیًا ینادي في أیام 
  .التشریق إنھا أیام أكل وشرب فال تصوموھا

عن حصین بن مخارق ]: 94ص 2ج[ھذا اإلسناد وب
رحمھ اهللا، عن یحیى بن عبداهللا بن الحسن، عن آبائھ 

َعَلْیھ السَّالم أنھ ُسئل النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم عن 
عن محمد بن : وبھ)) ھم الصائمون: ((السائحین ؟ فقال

  .مثلھ: علي، واإلمام زید بن علي َعَلْیھ السَّالم
 ** * * * * * * * *  
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  فصل فیمن أصبح ناویًا للصیام، ومن لم یفرضھ
عن آبائھ، عن ]: 210ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

إذا أصبح الرجل ولم یفرض : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
الصوم فھو بالخیار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت فال 

یام ثم أفطر فعلیھ خیار لھ، وإذا أصبح وھو ینوي الص
  ).القضاء

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/652:الرأب[، ]1/340:العلوم[

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن أبي خالد، عن 
إذا أصبح : زید، عن آبائھ عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال
زوال  الرجل ولم یفرض الصیام فھو بالخیار إلى

  .الشمس، فإذا زالت فال خیار لھ
وعن ضمیرة، عن ]: 185ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

من أصبح صائمًا فأفطر فعلیھ : (علي َعَلْیھ السَّالم، قال
  ).قضاء ذلك الیوم

إذا نوى الصیام : عن محمد قال]: 185ص 1ج[وفیھ 
من اللیل تطوعًا فھو بالخیار إلى طلوع الفجر، فإن طلع 

على نیتھ، ثم أفطر فنحب لھ القضاء، وإن  الفجر وھو
نوى الصیام بعد طلوع الفجر فھو بالخیار إلى زوال 

  .الشمس، فإن زالت وھو على نیتھ فال خیار لھ
فإن أفطر : (وروي مثل ذلك عن علي َعَلْیھ السَّالم

  ).فنحب لھ القضاء
* * * * * * * * * *  

)1/402(  



  

  باب اإلعتكاف
عن آبائھ، عن ]: 212ص[السَّالم  في مجموع زید َعَلْیھ

  ).الاعتكاف إال بصوم: (علي َعَلْیھم السَّالم قال
وفي صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم 

  .عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثلھ]: 499ص[
وروى زید بن ]: 152ص 2ج[وفي شرح التجرید 

  .م مثلھعلي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھ السَّال
: وبھ قال]: 211ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا أبو أحمد علي بن الحسین بن علي الدیباجي 
حدَّثنا أبو الحسین علي بن عبد الرحمن : البغدادي، قال

: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: بن عیسى بن ماتي، قال
ان، حدَّثنا جعفر بن محمد التمیمي، عن الحسین بن علو

قال : عن جعفر بن محمد، عن أبیھ َعَلْیھما السَّالم، قال
من أعتكف : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

العشر األواخر من شھر رمضان كان عدل حّجتین 
  )).وعمرتین

وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
ا رواه محمد بھذ]: 1/662:الرأب[، ]1/345:العلوم[

  .السند
وحدَّثنا ]: 1/660:الرأب[، ]1/345:العلوم[وفیھا 

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین بن : محمد، قال
علوان، عن أبي خالد، عن زید، عن آبائھ، عن علي 

أن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : (َعَلْیھم السَّالم



یل، اعتكف العشر األواخر من شھر رمضان، وأحیا الل
وشد المئزر، وبرز من بیتھ، وكان یغتسل كل لیلة بین 

  ).العشائین
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عن آبائھ، ]: 212ص[وفي مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
إذا اعتكف الرجل فال : (عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

یرفث، وال یجھل، وال یقاتل، وال یساب، وال یماري، 
ي الجمعة، وال ویعود المریض، ویشھد الجنازة، ویأت

یأتي أھلھ إال لغائط، أو لحاجھ فیأمرھم بھا، وھو قائم 
  ).الیجلس

وروى زید بن ]: 155ص 2ج[وفي شرح التجرید 
علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم مثلھ 

  ).ویشیع الجنازة: (بلفظ
والخالف في صحة : وفي شرح القاضي زید رحمھ اللَّھ

  .لى الجملةاإلعتكاف واستحبابھ ع
والیصح اإلعتكاف إال في المساجد، وھذا مما : وفیھ

  .الخالف فیھ
وال خالف في اعتبار النیة في صحتھ، واعتبار : وفیھ

  .الصوم رأي أھل البیت َعَلْیھم السَّالم
  .واإلعتكاف یلزم بالنذر باإلجماع: وفیھ
والیصح اإلعتكاف إال بترك غشیان النساء، : وفیھ

َوَلا ُتَباِشُروُھنَّ َوَأْنُتْم َعاِكُفوَن {: تعالىوالخالف في قولھ 



  ].187:البقرة[}ِفي اْلَمَساِجِد
والیجوز للمعتكف أن یخرج من مسجد اعتكافھ : وفیھ

وھذه الجملة : إال لحاجة البد منھا، قال أبو طالب
  .الخالف فیھا، وإنما الخالف في تفاصیل الحاجة

ء الحاجة والخالف في جواز الخروج لھ لقضا: وفیھ
  .التي ھي كالبول والغائط

ویجوز للمعتكف أن یتزوج، ویزوج، ویشھد على : وفیھ
: التزویج، وإن تزوج لم یدخل بأھلھ، قال أبو طالب

  .وھذا مما الخالف فیھ
  .والخالف في إباحة الكالم إذا لم یكن محظورًا: وفیھ
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ھ أحدھما أن یدخل اإلنسان فی: واإلعتكاف ضربان: وفیھ
أن یوجبھ على نفسھ، والخالف أنھ ینقسم : بنیتھ، والثاني

إلى ھذین القسمین، والخالف أن النذر الینعقد إال بالقول 
دون النیة، وأنھ یكون على مایتلفظ بھ من إطالق 

أوتعیین، وذلك ألن الصوم، والصالة، وسائر العبادات 
  .طریق إیجابھا القول ألنھا التجب بالنیة باإلجماع

وإذا أوجب على نفسھ اعتكاف یوم معین، أو أیام  :وفیھ
معینة لزمھ أن یعتكف ذلك الیوم، أو تلك األیام الخالف 

  .فیھ
ومن أوجب على نفسھ اعتكاف جمعة بعینھا ؛ : وفیھ

فعلیھ أن یعتكف فیھا الخالف فیھ، فإن فات ذلك ؛ فعلیھ 



القضاء والخالف فیھ في الجملة، وإن لم ینو جمعة 
  .ف أي جمعة شاء، الخالف فیھبعینھا اعتك

ومن أوجب على نفسھ صوم عاشورا، أو یوم : وفیھ
عرفة في سنة بعینھا، ففاتھ صیامھما، فإنھ یقضي صیام 

یومین مكانھما، وال یلزمھ أن ینتظر یوم عاشورا، أو 
واألظھر أنھ : یوم عرفة للسنة األخرى، قال أبو طالب

  .إجماع، واإلجماع حجة
تكاف شھر رمضان بعینھ ففاتھ، وإن أوجب إع: وفیھ

فإنھ یعتكف شھرًا آخر غیر شھر رمضان، ألن یحیى 
َعَلْیھ السَّالم نّص على من أوجب إعتكاف یوم النحر 

  .والخالف فیھ: قضاء یوم آخر، قال أبو طالب
وإذا أوجبت إمرأة على نفسھا إعتكاف أیام، ثم : وفیھ

حاضت قبل مضي تلك األیام خرجت من مسجدھا إلى 
أن تطھر، وتغتسل، فإذا اغتسلت عادت، وبنت على 

اعتكافھا نص علیھ في األحكام، والخالف في الجملة 
  .أنھا تخرج من اإلعتكاف، وأنھا تعود إذا طھرت
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والعبد، واألمة إذا أوجبا على أنفسھما إعتكافًا : وفیھ
لزمھما ذلك، ولسیدھما منعھما منھ، وكذلك المدبر، وأم 

 یستحب لھ منعھم، وكذلك المرأة على أصل الولد وال
یحیى َعَلْیھ السَّالم ألنھ نص على أنھا إذا أحرمت بغیر 

اذن زوجھا البحجة اإلسالم فلھ منعھا منھ، وھذا مما 



الخالف فیھ، وإذا منعھم فال خالف في لزوم القضاء 
متى أمكنھم، وذلك إما بحصول اإلذن من المولى، أو 

  .رأة من الزوجالعتق، أو بینونة الم
* * * * * * * * * *  
  فصل في لیلة القدر
قال القاسم َعَلْیھ ]: 186ص 1ج[في الجامع الكافي 

ذكر عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم أنھ : السَّالم
اطلبوا لیلة القدر في العشر األواخر، وھي لیلة : ((قال

  )).ثالث وعشرین، أو سبع وعشرین إن شاء اللَّھ
عن القاسم َعَلْیھ ]: 158ص 2ج[وفي شرح التجرید 

لیلة القدر من أولھا إلى آخرھا في الفضل سواء، : السَّالم
وھي لیلة ثالث وعشرین، أو سبع وعشرین من شھر 

  .رمضان
وفي التفسیر الغریب لزید بن علي َعَلْیھ السَّالم 

حدَّثنا علي بن : أخبرنا أبو جعفر، قال]: 288ص[
ثنا عطاء بن السائب، عن أبي خالد حدَّ: أحمد، قال

الواسطي، عن اإلمام الشھید أبي الحسین زید بن علي 
ِفیَھا {: علیھ وعلى آبائھ الصالة والسالم في قولھ تعالى

یقضى، ویدبر : معناه] الدخان[})4(ُیْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكیٍم
في اللیلة المباركة ھي لیلة القدر یقضى فیھا أمر السنة 

  .رزاق، وغیر ذلك إلى مثلھا من السنة األخرىمن األ
* * * * * * * * * *  
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  ِكَتاُب الحجِّ
  باب في فضلھ

في مجموع اإلمام زید بن علي َعَلْیھما السَّالم 
قال : عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 220ص[

لدنیا من أراد ا: ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
واآلخرة فلیؤم ھذا البیت، فما أتاه عبد یسأل اللَّھ دنیا إال 

أعطاه اللَّھ منھا، والیسألھ آخرة إال ادخر لھ منھا، أال 
أیھا الناس علیكم بالحج والعمرة فتابعوا بینھما، فإنھما 

یغسالن الذنوب كما یغسل الماء الدرن على الثوب، 
  )).دیدوینفیان الفقر كما تنفي النار خبث الح

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھما السَّالم 
: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/350:العلوم[، ]1/668:الرأب[

حدَّثنا أحمد بن عیسى، عن حسین، عن ابي خالد، عن 
قال رسول : زید، عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال

  .اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم نحوه
: وبھ قال]: 220ص[لي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم وفي أما

حدَّثنا : أخبرنا علي بن الحسین بن علي الدیباجي، قال
أبو الحسین علي بن عبد الرحمن بن عیسى بن ماتي، 

حدَّثنا محمد بن منصور إلى آخر سند األمالي : قال
، وقد تقّدم حدیث السبعة )الثوب(نحوه، ولیس فیھما لفظ 

وم الظل إال ظلھ في الوضوء بروایة تحت ظل العرش ی
المجموع وأمالي أبي طالب عن زید عن آبائھ َعَلْیھم 

  .السَّالم
  ).ورجل خرج حاجًا أو معتمرًا: (وفیھ
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وفي المجموع أیضًا لزید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
: عن آبائھ، عن علي َعَلْیھم السَّالم، قال]: 221ص[

: اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم یقول سمعت رسول اللَّھ َصلَّى
تحت ظل العرش یوم الظل إال ظلھ رجل خرج من ((

  )).بیتھ حاجًا أو معتمرًا إلى بیت اللَّھ الحرام
وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 

بالسند المتقدم، عن ]: 1/669:الرأب[، ]1/351:العلوم[
و معتمرًا خرج حاجًا أ: ((إلخ بلفظ...أحمد، عن حسین

  )).إلى بیت اللَّھ عز وجل
وأخبرنا أبو الحسین بن ]: 1/161[وفي شرح التجرید 

حدَّثنا : حدَّثنا الناصر َعَلْیھ السَّالم، قال: إسماعیل، قال
حدَّثني أحمد بن عیسى، عن : محمد بن منصور، قال

حسین، عن أبي خالد، عن زید بن علي، عن أبیھ، عن 
قال رسول اللَّھ َصلَّى : السَّالم، قالآبائھ، عن علي َعَلْیھم 

من أراد دنیا وآخرة فلیؤم ھذا : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
  )).البیت أیھا الناس علیكم بالحج والعمرة فتابعوا بینھما

وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا السند، عن ]: 1/671:الرأب[، ]1/350:العلوم[

قال رسول اللَّھ َصلَّى : آخره، قالمحمد بن منصور إلى 
التزال أمتي یكف عنھا مالم : ((اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

وترك ھذا البیت أن یؤم : إلى قولھ... یظھروا خصاًال
  )).فإذا ترك أن یؤم لم یناظروا



بھذا السند ]: 1/671:الرأب[، ]1/352:العلوم[وفیھا 
یوم النفر أصیب لما كان : (عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

رجل من أصحاب النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، 
: فغسلھ، وكفنھ، وصلى علیھ، ثم أقبل علینا بوجھھ فقال

  )).ھذا المطھر یلقى اللَّھ بال ذنب لھ یتبعھ((
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عن آبائھ، عن علي ]: 221ص[وھو في مجموع زید 
  .َعَلْیھم السَّالم

بھذا السند ]: 1/670:الرأب[، ]1/351:العلوم[وفیھا 
لما كان عشّیة عرفة : عن علي َعَلْیھ السَّالم، قال

ورسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم واقف أقبل على 
مرحبًا بوفد اللَّھ ثالث مرات : ((الناس بوجھھ، فقال

الذین إذا سألوا ُاعطوا، ویخلف لھم نفقاتھم في الدنیا، 
للَّھ مكان كل درھم ألفًا، أال أبشركم، ویجعل لھم عند ا

فإنھ إذا كان في ھذه : بلى یارسول اللَّھ، قال: قالوا
العشیة ھبط اللَّھ إلى سماء الدنیا، ثم أمر مالئكتھ فھبطوا 

إلى األرض فلو طرحت إبرة لم تسقط إال على رأس 
یامالئكتي أنظروا إلى عبادي شعثًا غبرًا : ملك، ثم یقول

أطراف األرض، ھل تسمعون مایسألون قد جاءوني من 
فأشھدكم أني قد : یسألونك أي رب المغفرة، قال: ؟ قالوا

غفرت لھم ثالث مرات، فأفیضوا من موقفكم ھذا 
مغفورًا لكم ماقد سلف، وقال رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ 



، ()إن اللَّھ أعظم من أن یزول من مكانھ: ((َوآلھ وَسلَّم
  )).إلى الشيءولكن ھبوطھ نظره 

نحو ]: 221ص[وفي مجموع زید بن علي َعَلْیھ السَّالم 
إن اللَّھ : قال زید بن علي َعَلْیھ السَّالم: ھذا إال أنھ قال

نظره : عز وجل أعظم من أن یزول ولكن ھبوطھ
  .سبحانھ وتعالى إلى الشيء

حدَّثني أحمد بن عیسى، عن حسین، عن : قال: وفیھا
مر، عن أبیھ، عن علي َعَلْیھم أبي خالد، عن محمد بن ع

أكثروا من الطواف فإن لكل عبد منكم : (السَّالم، قال
  ).بكل قدم حسنة والحسنة عشر أمثالھا
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: وبھ قال]: 234ص[وفي أمالي أبي طالب َعَلْیھ السَّالم 
بن محمد بن  - یعني ابن الحسین  - حدَّثنا أبو الحسین 

حدَّثنا أبو الحسن علي : لعبیداهللا الحسني رحمھ اهللا، قا
حدَّثنا أبو أحمد : بن محمد بن مھرویھ القزویني، قال

حدَّثنا علي : داوود بن سلیمان بن یوسف الغازي، قال
حدَّثني أبي موسى بن جعفر، : بن موسى الرضى، قال

عن أبیھ جعفر بن محمد، عن أبیھ محمد بن علي، عن 
ي، عن أبیھ علي بن الحسین، عن أبیھ الحسین بن عل

قال : أبیھ علي بن أبي طالب صلوات اهللا علیھم، قال
أفضل األعمال : ((رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

عند اللَّھ إیمان الشك فیھ، وغزو الغلول فیھ، وحج 



مبرور، وأول من یدخل الجنة شھید، وعبد مملوك 
أحسن عبادة ربھ، ونصح لسیده، ورجل عفیف متعفف 

ال، وأول من یدخل النار أمیر مسلط لم یعدل، ذو عی
وذو ثروة من المال لم یعط من المال حقھ، وفقیر 

  )).كفور
: وھو في صحیفة علي بن موسى الرضى َعَلْیھ السَّالم

وأول من یدخل النار إمام ]: ((443ص[بلفظ 
  )).إلخ، وفقیر فخور..مسلط

* * * * * * * * *  
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  باب مایوجب الحج
عن آبائھ، عن ]: 222ص[جموع زید َعَلْیھ السَّالم في م

َوِللَِّھ {: في قول اللَّھ عز وجل: علي َعَلْیھم السَّالم، قال
آل [}َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا

  .الزاد، والراحلة: السبیل: ، قال َعَلْیھ السَّالم]97:عمران
لما نزلت ھذه اآلیة قام رجل إلى : وقال َعَلْیھ السَّالم

الحج : النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، فقال یارسول اللَّھ
واجب علینا في كل سنة، أو مرة واحدة في الدھر ؟ 

بل مرة واحدة، : ((فقال النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم
رة یارسول اللَّھ فالعم: قال)) ولو قلت في كل سنة لوجب

ال، ولكن إن اعتمرت خیر : ((واجبة مثل الحج؟ قال
  )).لك



أخبرنا : لعلي بن بالل رحمھ اهللا: وفي شرح األحكام
أخبرنا أبو : السید أبو العباس الحسني رحمھ اهللا، قال

حدَّثنا : حدَّثنا محمد بن منصور، قال: زید العلوي، قال
أحمد بن عیسى، عن الحسین ھو ابن علوان، عن أبي 

: ، عن زید بن علي َعَلْیھما السَّالم، في قولھ تعالىخالد
آل [}َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا{

  .زاد وحمل: ، قال]97:عمران
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وھو في أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم 
بھذا السند عن ]: 1/672:الرأب[، ]1/353:العلوم[
  .ومحمل: حمد بلفظم

وروى عن زید بن ]: 160ص 2ج[وفي شرح التجرید 
علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي َعَلْیھم السَّالم في 

َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع {: قول اهللا تعالى
الزاد : السبیل: ، قال]97:آل عمران[}ِإَلْیِھ َسِبیًلا
  .والراحلة

لإلمام أحمد بن سلیمان َعَلْیھ : حكاموفي أصول األ
وعن زید بن علي، عن آبائھ َعَلْیھم )) خبر: ((السَّالم

  ().السَّالم مثلھ
عن القاسم، ]: 190ص 1ج[وفي الجامع الكافي 

: السبیل: والحسن َعَلْیھما السَّالم، ومحمد رحمھم اللَّھ
وأمن السبیل، وقال : الزاد، والراحلة، وزاد القاسم



مع صحة البدن، ومایكفي عیالھ إلى أن : ومحمدالحسن، 
  .یرجع إلیھم

عن ]: (1/673:الرأب[، ]1/353:العلوم[وفي األمالي 
  ).القاسم نحو الجامع

أما أمن الطریق فال خالف : قال القاضي زید في الشرح
المراد بھ أن : في أنھ شرط في وجوبھ، قال أصحابنا

دنى خوف یكون الغالب من حال الطریق السالم، ألن أ
َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى {: الیزول، واألصل فیھ قولھ تعالى

  ].195:البقرة[}التَّْھُلَكِة
* * * * * * * * * *  
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  فصل في المواقیت
عن آبائھ، عن ]: 223ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 

میقات من حج من المدینة، أو : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
اعتمر ذو الحلیفة، فمن شاء استمتع بثیابھ، وأھلھ حتى 

یبلغ ذا الحلیفة، ومیقات من حج أو اعتمر من أھل 
العراق العقیق، فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتى یبلغ 

العقیق، ومیقات من حج أو اعتمر من أھل الشام 
الجحفة، فمن شاء استمتع بثیابھ وأھلھ حتى یبلغ الجحفة، 

ج من أھل الیمن أو اعتمر یلملم، فمن شاء ومیقات من ح
استمتع بثیابھ وأھلھ حتى یبلغ یلملم، ومیقات من حج أو 

اعتمر من أھل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع 



بثیابھ وأھلھ حتى یبلغ قرن المنازل، ومیقات من كان 
  ).دون المواقیت من أھلھ داره

َعَلْیھم  حدَّثني زید بن علي، عن أبیھ، عن جده، عن علي
من تمام الحج، والعمرة أن تھل بھما : (السَّالم، قال

  ).جمیعًا من دویرة أھلك
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم 

: وحدَّثنا محمد، قال]: 1/675:الرأب[، ]1/354:العلوم[
حدَّثني جعفر، عن قاسم بن إبراھیم في المواقیت 

ھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ لإلحرام ألھل اآلفاق ذكر عن رسول اللَّ
أنھ وقت ألھل المدینة ذا الحلیفة، وألھل : َوآلھ وَسلَّم

الشام الجحفة، وألھل الیمن یلملم، وألھل نجد قرنا، 
  .وألھل العراق العقیق بذات عرق
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]: 1/676:الرأب[، ]1/354:العلوم[وحدَّثنا محمد قال 
سجد ذي حدَّثني جعفر، عن قاسم، في الرجل یحرم من م

: أما أھل البیت، واألكثر من العلماء یقولون: الحلیفة
یلّبي إذا استوت بھ البیداء، وأما غیرھم إذا استوت بھ 

راحلتھ، ومن أھل المدینة من یلبي إذا صلى في مسجد 
  .ذي الحلیفة، ومنھم من یلبي إذا خرج من فناء المسجد

 ]:1/677:الرأب[، ]1/355:العلوم[وحدَّثنا محمد قال 
سألت قاسم بن إبراھیم مامعنى قول : حدَّثني جعفر، قال

إذا : من تمام الحج أن تحرم من دویرة أھلك، قال: علي



: كان من دون المیقات فمن دویرة أھلھ، قال أبو جعفر
  .كذلك ھو عندي

  ].190ص 1ج[ومثلھ عنھما في الجامع الكافي : قلت
 1ج[وھذه المواقیت الخمسة رواھا الھادي في األحكام 

 2ج[، والمؤید باهللا في شرح التجرید]273ص
، ]190ص 1ج[، وأبو طالب في التحریر ]170ص

والقاسم بن إبراھیم، ومحمد بن منصور في الجامع 
  .رضي اهللا عنھم ورحمھم] 1/195[الكافي 

ثم وقت رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : لفظ األحكام
ایة شرح التجرید، وَسلَّم وزاد فیھا في روایتھ، وفي رو

ھي مواقیت ألھلھن ولمن أتى : ، قال()والجامع الكافي
  .علیھّن من غیر أھلھّن

المواقیت التي وقتھا : ولفظ شرح التجرید، والتحریر
  .رسول اللَّھ َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم

بلغنا عن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ : ولفظ الجامع الكافي
  .وَسلَّم
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فیما أخبر : قال الحسن]: 1/195[وفي الجامع الكافي 
: محمد، عن زید، عن أحمد عنھ، وھو قول محمد

  .وینبغي أن یھل أھل كل بلد من میقاتھم
وھو الذي سمعنا عن رسول اللَّھ َصلَّى اهللا : قال محمد

َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم، وعن علماء آل رسول َصلَّى اهللا َعَلْیھ 



م، یعني وال نحب لھ أن یحرم من دون َوآلھ وَسلَّ
  .المیقات

فإن أحرم من دون المیقات فجائز : قال الحسن، ومحمد
  .لھ

* * * * * * * * * *  
  باب أنواع الحج

عن آبائھ، عن ]: 224ص[في مجموع زید َعَلْیھ السَّالم 
من شاء ممن لم یحج تمتع : (علي َعَلْیھم السَّالم، قال
شاء قرنھما جمیعًا، ومن شاء  بالعمرة إلى الحج، ومن

  ).أفرد
وفي أمالي أحمد بن عیسى َعَلْیھم السَّالم 

حدَّثني محمد، ]: 2/721:الرأب[، ]1/374:العلوم[
سألت قاسم بن إبراھیم عن إفراد : حدَّثنا عبداهللا، قال

  .اإلفراد: الحج، واإلقران، والتمتع أیھا أحب إلیك ؟ فقال
من آل الرسول أنھم  الذي سمعنا عمن مضى: قال محمد

كانوا یختارون التمتع على اإلفراد، واإلقران أفضل ذلك 
عندنا مع السیاق وكذا سمعنا أن النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ 

  .َوآلھ وَسلَّم حج قارنًا وساق الھدي
من ]: 2/722:الرأب[، ]1/374:العلوم[قال محمد 

اشترى ھدیًا مما قد وقف بھ فقد ساق، وھذا قول 
  .ءالعلما
: قال محمد]: 2/730:الرأب[، ]1/379:العلوم[وفیھا 

سمعت رجًال یسأل محمد بن علي بن جعفر عن 
  .التمتع: اإلقران، والتمتع أیھا أفضل، قال
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سألت ]: 2/731:الرأب[، ]1/379:العلوم[قال محمد 
إسماعیل بن موسى بن جعفر عن اإلقران والتمتع أیھا 

سألت إسماعیل بن : محمد التمتع، قال: أفضل ؛ قال
موسى بن جعفر أي شيء سمعت من أبیك في متعة 

الترد ماسمعت منھ، ولكن حججت معھ، : قال. الحج
سبع عشرة حجة كلھا : فذكر كذا وكذا حجة، أحسبھ قال

  .یدخل متمتعًا
جعفر، عن ]: 2/731:الرأب[، ]1/379:العلوم[وفیھا 

إلي لمن قد قاسم في التمتع، واإلقران، واإلفراد أعجب 
  .حج التمتع

ما : قال أحمد بن عیسى]: 1/191[وفي الجامع الكافي 
أدركت أحدًا من أھلنا ومشائخنا یحج إال متمتعًا وحج 

  .أحمد بن عیسى َعَلْیھ السَّالم متمتعًا
التمتع أعجب إليَّ من اإلفراد، : وقال القاسم َعَلْیھ السَّالم

  .والقران لمن قد حج
واإلفراد أحب إلي لمن لم یحج، : ھوفي روایة داوود عن
  .وأما من حج فالتمتع

أجمع آل رسول اللَّھ : وقال الحسن بن یحیى َعَلْیھ السَّالم
َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم على أن التمتع أحب إلیھم من 

  .التجرید
فیما أخبرنا بھ زید، عن زید، عن أحمد، : وقال الحسن

: َلْیھ السَّالم أنھ قالعنھ روینا، عن جعفر بن محمد َع



  .أفضل الحج القران لمن ساق، ثم التمتع، ثم اإلفراد
: قال الحسن فیما روى ابن صباح عنھ، وھو قول محمد

  .القران أفضل الحج لمن ساق الھدي
وكذلك حج النبي َصلَّى اهللا َعَلْیھ َوآلھ وَسلَّم : قال محمد

  .قارنًا، وساق الھدي
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